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Theologie van de bevrijding met Marx of met Levinas?
Georges De Schrijver
Een handig werkje om inzicht te krijgen in de methode van de bevrijdingstheologie
is dat van de gebroeders Boff: Wat is theologie van de bevrijding?1 Het zet duidelijk
en sereen uiteen waar het de bevrijdingstheologie om te doen is. Juist daardoor laat
het ook zien wat bevrijdingstheologie niet is of wat met minder recht
bevrijdingstheologie genoemd kan worden. In dit artikel overloop ik de krachtlijnen
van het werkje, om daarna even stil te staan bij een andere methode, die van Enrique
Dussel, die in zijn bevrijdingsethiek meer bij Levinas dan bij Marx aanleunt. Dit
onderscheid maakt het mogelijk de eigenheid van de aanpak van de Boffs juister
naar waarde te schatten.

Knelpunt Marxisme
Leonardo en Clodovis Boff schreven hun methodewerkje in 1986, in de tijd dus
tussen de eerste instructie van de Congregatie voor de Geloofsleer en de tweede.
Beide instructies, de ene aanklagend, de andere zalvend, wezen op de gevaren van
een politisering van het geloof. Het knelpunt was, zoals steeds, het marxisme. In
hoeverre mogen christenen de marxistische maatschappij-analyse hanteren om de
praxis van het geloof te verwoorden? De gebroeders Boff gaan omzichtig op die
vraag in. Hun methode neemt grondlijnen van het marxisme op, maar overstijgt die
door concreet uit te gaan van de Latijnsamerikaanse situatie.
Hun uitgangspunt is het schandaal van de armoede. Op wereldschaal lijden 500
miljoen mensen chronisch honger; 1 miljard leeft in uiterste armoede; er zijn 814
miljoen analfabeten; 2 miljard mensen ontberen de elementairste vorm van
watervoorziening en hygiëne. Dat is een uitdaging aan het geloof, een ‘sociale zonde’
die bestreden moet worden: ‘Pas dan zijn we vóór de armen, als we samen met hen
vechten tegen de armoede

1

Altiora, Averbode, 1986, 86 pp., BF. 295.
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die hen op onrechtvaardige wijze is opgelegd’. Daarmee gaat deze theologie niet
alleen uit van de voorkeursoptie voor de armen die in de Bisschoppenconferenties
van Medellín (1968) en Puebla (1979) kerkelijk standpunt werd, maar zij onderstreept
tevens krachtig de noodzaak om de wereld niet alleen te interpreteren maar ook te
veranderen.
Marx verschijnt hier dus wel degelijk op het toneel (‘De filosofen hebben de wereld
alleen maar op verschillende wijzen geïnterpreteerd; het komt erop aan de wereld
te veranderen’), maar dat wil niet zeggen dat hij in alles wordt gevolgd. Godsdienst
is geen opium van het volk, een zoethouder die de armen in hun situatie doet berusten;
integendeel, juist in hun geloof putten de armen de kracht om aan hun bevrijding te
werken. Evenmin laten de Boffs zich vastzetten in het historische kader van Marx'
sociale analyse. Marx' analyse had de ontvoogding van het fabrieksproletariaat van
West-Europa op het oog, ze past niet op de situatie van Latijns-Amerika, waar het
gaat om de bevrijding van seizoenarbeiders, landloze boeren en het subproletariaat
in de slums. In plaats van de sociale feiten in Marx' systeem te wringen, willen de
bevrijdingstheologen de Latijnsamerikaanse situatie verstaan door ze o.m. vanuit
sommige inzichten van Marx te analyseren: ‘Terwijl hij beslist aan de kant van de
kleinen staat, stelt de theoloog aan Marx de vraag: “Wat kun jij ons leren over de
situatie van ellende en over de wegen om die te boven te komen?” Hier wordt de
marxist aan het oordeel van de arme en diens zaak onderworpen en niet omgekeerd’
(37). Marx is dus geen evangelie, maar slechts een methodische invalshoek. In zijn
spoor leert de bevrijdingstheologie oog krijgen voor economische factoren,
misleidende ideologieën en klassenstrijd. Concreet betekent dit het volgende:
1. De bevrijdingstheologie neemt afstand van het interpretatiemodel van de
ontwikkeling (desarollo) om het te vervangen door dat van de afhankelijkheid
(dependencia). In haar ogen is het misleidend te stellen dat de ontwikkelingslanden
binnen de kortste keren hun achterstand goed kunnen maken als het Internationaal
Monetair Fonds, de Ontwikkelingsbank en de multinationals er maar genoeg geld in
pompen. Die toevloed van ontwikkelingsgelden, die een verkapte vorm van
kapitalistische investering zijn, verhoogt alleen maar de schuldenlast en versnelt de
duivelskring van de armoede die de rijke landen rijker en de arme armer maakt. Wil
de Derde Wereld haar armoede overwinnen, dan moet zij zich bevrijden uit haar
neo-koloniale afhankelijkheid. Bij de huidige stand van zaken zoeken de financiële
centra in de Eerste Wereld in de ontwikkelingslanden goedkope grondstoffen en
onderbetaalde arbeidskrachten. Dit leidt tot onderbetaling van seizoenarbeiders,
concentratie van land in de handen van
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enkelen, ineenstorting van de prijzen voor uitvoerprodukten, vestiging van
ondemocratische, militaire regimes en afremming van een sociale wetgeving die de
weerloze volksklasse tegen uitbuiting moet beschermen (57).
2. Die kritische kijk op de economische achtergronden van de achterstelling zet
de bevrijdingstheologen ertoe aan de ideologieën te ontmaskeren die deze situatie
moeten rechtvaardigen. Armoede behoort niet tot de natuurlijke orde van de
schepping. Ze is noch door God gewild, noch het gevolg van de morele
minderwaardigheid van de armen. Die dooddoeners zaaien slechts verblinding en
leiden de aandacht af van de werkelijke structurele oorzaken (34).
3. Vooral belangrijk is het inzicht dat het structurele onrecht slechts gekeerd kan
worden als de armen zelf met kennis van zaken ertegen in 't geweer komen. Vandaar
het belang van de basisgroepen die zich, met inzicht in de oorzaken van hun
onderdrukking, als bewuste klasse organiseren in de strijd tegen het onrecht. Alleen
op grond van de overtuiging dat zij zelf de bewerkers van hun eigen geschiedenis
moeten worden zullen de armen zich verenigen om hun lotsverbetering zo nodig af
te dwingen: ‘Ze beginnen met alles op te eisen wat het heersende systeem kan geven:
verbetering van salaris, arbeidsvoorwaarden, gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting
enz.; maar wat ze uiteindelijk nastreven is de omvorming van de huidige samenleving
in een nieuwe, die gekenmerkt wordt door evenwichtiger en rechtvaardiger sociale
verhoudingen en menswaardiger levensvormen’ (12).

Zien, oordelen, handelen
Wat brengt dit mee voor de pastoraal? De Boffs maken een onderscheid tussen drie
in elkaar overlopende niveaus van werking, die met elkaar gemeen hebben dat ze
alle drie een methode van ‘zien, oordelen, en handelen’ (Cardijn) aanwenden. ‘Zien’
heeft betrekking op het opsporen van structurele oorzaken van achterstelling;
‘oordelen’ op het overwegen van de vraag wat dit met God en zijn rijk van liefde en
rechtvaardigheid te maken heeft; en ‘handelen’ op het wegruimen van de hindernissen
die de doorbraak van het Rijk Gods in de wereld van de armoede in de weg staan.
Hiermee is in het meest eenvoudige taalgebruik, dat van de volkse
basisgemeenschappen, uitgedrukt hoe een geloof dat de ‘geschiedenis omvormt’
eruit ziet. Hetzelfde actieprogramma van ‘zien’, ‘oordelen’ en ‘handelen’ keert terug
op twee andere niveaus: dat van de pastorale plan-
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ning in de bisdommen en dat van de theologische fundering in de vaktheologie.
De pastorale centra in de bisdommen hebben een coördinerende taak. Samen met
experts (pedagogen, economen, juristen) die hun vakkennis in dienst van het volk
stellen, werken ze uit hoe een situatie van onrecht begrepen, aangeklaagd en
weggewerkt moet worden. De inzichten die hier gewonnen worden, vindt men b.v.
terug in bisschoppelijke brieven over de ‘pastoraal van de aarde’ (landhervormingen)
en de ‘pastoraal van het wonen’ (huisvesting). De beroepstheologen van hun kant
zullen de relevantie van Gods woord voor een concrete situatie onderzoeken. Meer
bepaald zullen ze in contact met de basis en de pastorale verantwoordelijken
onderzoeken hoe de sociaal-analytische invalshoek, het geloofsverstaan en de sociale
praxis zich tot elkaar verhouden.
Van enorm belang zijn hierbij de kerkelijke bijeenkomsten waar de drie groepen
elkaar ontmoeten. ‘Daar zien we hoe de verantwoordelijken voor de pastoraal:
bisschoppen, priesters, vrouwelijke religieuzen en vrijgestelde personen, hun
problemen voorleggen, christenen van de basis hun ervaring vertellen, en theologen
met hun verheldering bijdragen om de aangebrachte gegevens te verdiepen en
bindende conclusies te trekken’ (22). Het kerkbeeld dat hieruit ontstaat, veronderstelt
een doorstroming van de basis naar de top en omgekeerd. Aangezien iedereen die
ernstig over het geloof nadenkt, in zekere zin ‘theoloog’ is, vervalt de scherpe
scheiding tussen de ‘belerende kerk’ en de ‘lerende kerk’. Pastorale equipes,
volksgroepen, theologen en bisschoppen leren van elkaar en vormen samen één
leergezag in diverse vertakkingen2. Als dus een pastorale bijeenkomst zich b.v. over
grondbezit en landproblemen buigt, zal ze in een eerste stap nagaan hoe de reële
situatie is en hoe het volk het onrecht ervan ervaart (sociale analyse); in een tweede
stap zal ze proberen te zien wat ‘land’ en ‘grond’ betekenen in de volkswijsheid, in
de bijbel, in de moraal-theologische reflectie: een geschenk van God, voedingsbodem
van leven en aankondiging van het Rijk Gods (religieuze duiding of hermeneutiek);
in een derde stap zal ze de concrete strijdplannen ontwerpen, zoals het opzetten van
volksorganisaties, coöperaties en pressiegroepen van de ‘landlozen’ (praxis) (52).

2

Op dit punt kwam Leonardo Boff in moeilijkheden met Rome. Zie G. De Schrijver, Leonardo
Boff: Kerk, charisma en macht, in Streven, augustus-september 1985, pp. 904-915.
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Inculturatie van het geloof in de wereld van de armen
‘Zien’, ‘oordelen’ en ‘handelen’ kunnen niet van elkaar gescheiden worden. Maar
in het midden staat het ‘oordelen’, d.i. het nagaan hoe de scherpte van Gods woord
op de situatie inhaakt. Dit geeft ‘aan het evangelie de geloofwaardigheid terug die
het in zijn ontstaansgeschiedenis en in de grote momenten van heiligheid en profetie
bezat’ (15). Inderdaad, de bevrijdingstheologie stelt God centraal, maar dan op zo'n
wijze dat het noemen van zijn naam een ethische connotatie krijgt. Wie God is en
wat Hij bewerkt, wordt vooral ervaarbaar in een ‘praxis die de liefde daad laat
worden’. M.a.w. de gelovige, weerbare stellingname t.o.v. het schandaal van de
armoede is een conditio sine qua non om tot een dieper verstaan van het geloof te
komen. Wie zich solidair maakt met de armen als groep, verstaat Gods neiging ‘om
de arme die het leven ontbeert, te hulp te komen (Ex. 3, 7-9)’. Hij begrijpt de
boodschap van de parabel van de barmhartige Samaritaan (Lc. 6, 20): wie ‘van de
verste een naaste maakt, heeft de wet van de liefde vervuld’ (54).
Noemt men dit een ethisch geloof, dan is die term nog te zwak. In feite gaat het
om een inculturatie van het geloof in de leefwereld van de armen. Alleen die
inculturatie verklaart ten volle dat de strijd tegen de armoede een zaak van God is.
En betrokkenheid op God vanuit de lijfelijke ervaring van wat collectieve miserie
is, scherpt de ethische gevoeligheid aan om tussen de verschillende gezichten van
de armoede te onderscheiden. Hoe dieper men binnentreedt in de wereld van honger,
kindersterfte en mensonwaardige ontbering, des te scherper ziet men hoe er binnen
de sociaaleconomische armoede nog andere vormen van achterstelling bestaan: een
arme neger of indio is er vanwege de raciale en etnische discriminatie erger aan toe
dan een arme blanke; een arme vrouw kent meer ellende dan een arme man. Vandaar
de bijzondere aandacht van de bevrijdingstheologie voor de ‘armsten onder de
armsten’: ‘In een basisgemeenschap’, zeggen de Boffs, ‘stelde een vrouw zich eens
voor als verdrukt op zes verschillende gronden: als vrouw, als prostituée, als
ongehuwde moeder, als zwart, als arm en als melaats’ (57).

Opstanding van de volkse wijsheid
De aandacht voor de vele gezichten van de armoede getuigt van volkse wijsheid. Bij
die wijsheid moet de theoloog zijn oor te luisteren leggen. Verre van smalend op de
volksreligie neer te kijken, ziet de bevrijdingsthe-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

8
ologie er een inspiratie tot opstanding in. Als de armen in Guadeloupe (Mexico) of
in Apericida (Brazilië) hun zwarte madonna vereren, drukken zij hun vertrouwen in
God uit. De madonna is als het sacrament van gods moederlijke zorg. Haar figuur
verwijst naar de ‘God van het leven’ of naar ‘moeder aarde’ die vanaf de
precolumbiaanse tijden een bijzondere rol speelt in het ethos van het volk. De oude
volksdevotie laat de mensen zowel hun verbondenheid met de natuur aanvoelen als
de religeuze plicht om voor armen en misdeelden op te komen. Het culturele ethos
brengt de armen eerbied voor de aarde bij. Meer dan een economische factor is het
akkerland een vererenswaardig, ‘goddelijk’ wezen, dat al wat leeft en ademt,
verzadigt. Hieruit volgt de ethische plicht om ‘moeder aarde’ te huldigen door het
leven zo in te richten dat niemand honger lijdt of in zijn menselijke waardigheid te
kort gedaan wordt. Kortom, de historische wijsheid van het volk neemt het op voor
armen en misdeelden.
Dit brengt de Boffs ertoe om zich in het volksaanvoelen in te leven, voorzover het
spontaan tegen de vernedering van de onaanzienlijken in opstand komt. Wie naar de
onderdrukten luistert, merkt hoe ze tegen hun armoede anders aankijken dan een
afstandelijke sociale analyse dat doet: ‘Het volk in zijn volkswijsheid “weet” meer
van armoede dan welke econoom ook. Of beter: het weet op een andere manier en
meer verdicht’. Terwijl voor de econoom arbeid een statistisch gegeven is, vullen
de armen het begrip in met hun eigen ervaring van uitbuiting en bestaansonzekerheid.
Hebben volkse mensen het over armoede, dan denken ze aan afhankelijkheid,
verlatenheid, anonimiteit, verachting en vernedering. Maar juist die verdichte
ervaringen zetten hen ook aan om de armoede te bestrijden: ‘Uit een gevoel van
waardigheid noemen de armen elkaar niet arm. Het zijn de niet-armen die hen zo
betitelen. Zo b.v. gaf een arme vrouw uit Tacaimbó, een arm stadje uit het binnenland
van de staat Pernambuco, die gehoord had dat men haar “arm” genoemd had, ten
antwoord: “Arm, neen. Arm als een hond. Wij zijn wel aan ons lot overgelaten, maar
wij weren ons”’ (40).

Tussenbalans: Marx en/of wijsheid van het volk?
De kracht van Leonardo en Clodovis Boffs werk over de methode van de
bevrijdingstheologie ligt in de evenwichtige synthese die ze tot stand brengen tussen
Marx' sociale analyse en de wijsheid van het volk. De koele analyse van de structurele
oorzaken van de uitbuiting wordt aangevuld met een concreet onderscheiden dat én
op religieus aanvoelen én op het
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culturele ethos van het volk teruggaat. Die opname van de wijsheid van het volk in
de kritische stellingnamen van de bevrijdingstheologie is van recentere datum
(Segundo lokaliseert dit keerpunt in de jaren '703) en sindsdien heeft nauwelijks één
van de pioniers van de bevrijdingstheologie daar moeite mee. Maar toch blijft het
een kwestie van dosering. In zijn werk De historische kracht van de armen
waarschuwt Gutiérrez tegen een eenzijdig wedden op het culturele ethos van het
volk: hoe belangrijk het volkse rechtvaardigheidsaanvoelen ook is, toch mag het niet
losgekoppeld worden van een proces van bewustmaking waardoor de armen als
sociale groep de strijd aanbinden tegen de sociale en economische oorzaken van de
onderdrukking. Bevrijdingstheologie moet altijd een sociaal ‘klassedenken’ blijven
huldigen. Anders schiet ze voorbij aan haar doelstelling dat de onderdrukten zich
bewust en weerbaar in pressiegroepen organiseren en hun eigen lot in handen nemen4.
De keuze tussen het en en het of (Marx en/of de wijsheid van het volk) heeft
vérstrekkende gevolgen. Als bevrijdingstheologen tot nog toe die moeilijkheid niet
hebben uitgeklaard, is het omdat zij veel van hun krachten hebben moeten besteden
om aanvallen uit Rome af te slaan. Maar vroeg of laat moet wat onderhuids als
verschil leeft, openlijk uitgesproken worden.

Dussel: niet Marx maar Levinas
Met hun werkje over methode hebben de gebroeders Boff zich tot spreekbuis gemaakt
van bekende bevrijdingstheologen als Gustavo Gutiérez (Peru), Jon Sobrino (El
Salvador), en Pablo Richard (Costa Rica), allemaal auteurs die in sociaal woelige
landen hun denken afgestemd hebben op de inzet van christelijke basisgroepen en
pastorale equipes. Voor hen is het denken ‘van onderen uit’, vanuit de armen als
sociale onderdrukte klasse, een tweede natuur geworden. Maar daarnaast zijn er
bevrijdingstheologen die een minder klasse-gerichte methode hanteren: Juan Carlos
Scannone en Enrique Dussel, beiden uit Argentinië afkomstig. Met de ‘klassieke’
bevrijdingstheologen hebben ze gemeen dat ze zich evenzeer door het schandaal van
de armoede laten raken. Maar de groepen waarmee zij zich

3
4

Zie J.L. Segundo, De twee theologieën van de bevrijding, in Streven, december 1984, pp.
226-239.
G. Gutiérrez, The Power of the Poor in History, New York, 1983, p. 205. Hier wijst Gutiérrez
op de onderwaardering van het volk als klasse in het werk van J.C. Scannone, Teología de
la liberación y praxis popular, Salamanca, 1976.
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verbinden lijken eerder middenstanders te zijn, blanken en mestiezen - hun
achtergrond is Argentijns - die zich over het lot van de armsten ontfermen, dan wel
indio's en zwarten die zichzelf uit de afhankelijkheid willen bevrijden. Niet voor
niets is hun meesterdenker Emmanuel Levinas (‘Laat je aanspreken door het naakte
gelaat van de andere’), terwijl ze nauwelijks blijf weten met het erfgoed van Marx,
dat de zelfwerkzaamheid van de onderdrukten benadrukt.
Vanop afstand bekeken is de aanpak van Scannone en Dussel een welkome
aanvulling bij het werk van de klassieke bevrijdingtheologen. Die kunnen het slechts
toejuichen dat de sociaal armsten bondgenoten vinden in de middenklasse. Maar
bondgenoten verwelkomen is nog iets anders dan hun methode canoniseren. Een
theologie die zich in de wereld van de armen geïncultureerd heeft, spreekt duidelijk
een andere taal. Bij dit verschil tussen de methodische aanpak van de Boffs en die
van Dussel blijf ik even stilstaan.
Dussel is een van de meer academische denkers onder de bevrijdingstheologen.
Als historicus leverde hij verdienstelijk werk met zijn studies over de
Latijnsamerikaanse kerk in de koloniale en neokoloniale tijd5. Die historische aanpak
bracht hem ertoe de vernietiging van de ‘andere’ cultuur door de Europese machten
aan te klagen6. En om de eerbied voor het ‘andere’ te onderstrepen maakte hij gebruik
van zwaartepunten uit het werk van Levinas, die hij voor het redden van de
onderdrukte ‘andere’ cultuur benut.
1. Maar eerst iets over het denken van Levinas zelf. Levinas' denken kan men met
goed recht een bevrijdingsdenken noemen, met dien verstande dat het om de
bevrijding gaat van het ik uit diens eigen ongebreidelde machtsaanspraak. Als het
waar is dat een persoon slechts zichzelf wordt door arbeid en genietende omgang
met de wereld, dan is het helaas zo dat in onze westerse beschaving die groei van de
persoon gestremd wordt door een denken en willen dat op alles beslag legt en al het
‘vreemde’ aan de eigen totale machtsontplooiing zoekt te onderwerpen. Die
megalomanie van het ik resulteert in een onverloste vrijheid. Niemand kan echt
gelukkig zijn, als hij zichzelf realiseert ten koste van anderen. Bevrijding uit die
hellecirkel is maar mogelijk als men zich laat raken door en verantwoordelijkheid
opneemt voor het ‘naakte gelaat van de andere’ dat tegenover de

5
6

E. Dussel, Historia de la Iglesia en América Latina. Coloniaje y liberación. 1412-1479,
Barcelona, 1972.
Zie Ch. Crego - G. Groot, Het raadsel van de andere. Tzvetan Todorov en de ontdekking
van Amerika, in Streven, oktober 1984, pp. 42-45, en G. Groot, Lemaire en de Indianen van
Amerika, in Streven, juli 1987, pp. 935-937.
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machtswil van het ik opdaagt. De mens groeit slechts uit tot een ethische persoon
als hij zich uit zijn grijphouding laat bevrijden door het appèl dat de andere tot hem
richt. Pas dan wordt hij ten volle aan zichzelf geschonken als hij de ander, het ‘naakte’
gelaat, dat hij in diens eigenheid kàn negeren, recht laat wedervaren, het niet doodt.
Het loslaten van het ik is ook de plaats waar God, de eminent andere, op de scène
verschijnt7.
Levinas' denkstijl is gevoed door zijn eigen levensverhaal: als jood kwam hij onder
het Hitler-regime in een concentratiekamp terecht. Zijn denken is joods religieus én
ontmaskerend t.o.v. de terreur van het (totalitaire) ik-denken. Evenmin als iemand
beslag mag leggen op het onaantastbare gelaat van God, mag hij dat doen met het
naakte gelaat van de medemens, vooral van de weerloze mens, de weduwe, de wees.
Dit naakte gelaat staat met zijn ethische appèl haaks op alle systemen die in een
afgeronde totaliteit naar het eigen ik terugkeren en zo verdrukking uitoefenen. De
samenleving mag dan al morele gedragingen en gewoontecodes ontwikkeld hebben
die vrij algemeen aanvaard zijn, de smeking van het naakte gelaat transcendeert ze
steeds. Als drager van het goddelijk gebod en zijn ‘transmorele’, streng ethische
eisen slaat de unieke verschijning van de persoon (de ‘andere’) elke systeemdwang
stuk. De aanspraak van de geheel andere God wordt zichtbaar in de ‘geheel andere’
- heel bepaald in de verontrechte naaste - en diens appèl aan ons rechtsgevoel.
2. Als Dussel dit model op de Latijnsamerikaanse situatie toepast, ligt het voor de
hand dat hij de ‘andere’ van wie het ethisch appèl uitgaat, concreet invult met het
arme volk, de onderdrukte ‘vreemde’, die door het westerse economische bestel
onder de voet wordt gelopen. De armen in Latijns-Amerika zijn als het ‘naakte gelaat’
dat de eis uitspreekt: dood me niet in mijn eigenheid. Die vraag om gespaard te
worden richt zich tot het kapitalistische systeem, dat eigen winstvermeerdering stelt
boven de overlevingskansen van de armen, tot de multinationals die in de
ontwikkelingslanden goedkope grondstoffen en arbeidskrachten komen zoeken en
er het leefmilieu kapot maken, tot het Internationaal Monetair Fonds dat de
buitenlandse schuld doet toenemen, en tot de dictatoriale regimes, die op bewapening
uit zijn en er folterpraktijken op na houden8.
Dussel slaagt erin nagenoeg alle thema's van de afhankelijkheids-theorie, het
kernstuk van de bevrijdingstheologie, in zijn beschrijving op te nemen. Maar ze zijn
anders getoonzet dan bij Gutiérrez, Boff en Sobrino. Het

7
8

R. Burggraeve, Het gelaat van de bevrijding. Een heilsdenken in het spoor van Levinas,
Tielt/Weesp, 1986, pp. 169-182.
E. Dussel, Etica comunitaria, Florida, Argentinië, 1986, pp. 126-183.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

12
totalitaire kapitalistische systeem wordt in hoofdzaak gezien voorzover het zijn
dodende greep uitoefent op de weerloze ‘andere’: op de basisgemeenschappen die
hùn vormen van convivialiteit kennen (men leeft er van ‘aangezicht tot aangezicht’),
op de armen die hun eigen rechtsgevoel en cultuur hebben, een ‘heilige ruimte’ die
geen schendingen duldt en in de precolumbiaanse cultuur verworteld is. Aan de
inbreuken op die culturele rechten wordt de zondigheid van de kapitalistische
wurggreep openbaar: het is zonde als dit systeem het volk van zijn land verdrijft, het
van zijn levensnoodzakelijk brood berooft en met de dood bedreigt.
Ontwikkelingshulp wordt iets vals, als het een uitbuitende in plaats van een dienende
functie heeft. Zachte hervormingen zijn een zoethouder, zolang de ‘andere’ in de
vangarmen van het gehele systeem verstikt wordt.

Consciëntisering van wie?
Men kan niet zeggen dat Dussel de problematiek van Latijns-Amerika niet invoelt.
Hij zelf heeft trouwens onder het institutionele geweld geleden en is uit Argentinië
naar Mexico moeten emigreren. Hij beschrijft heel goed de zondige structuren die
de armen verknechten. Maar toch rijst de vraag tot wie zijn analyse uiteindelijk
gericht is. Wie wil hij precies consciëntiseren? Voorzover hij bij de grondschema's
van Levinas zweert, werkt hij in de eerste plaats aan een mentaliteitsverandering bij
de onderdrukkers: zij moeten eindelijk eens inzien dat hun systematische minachting
voor de cultuur van de armen onethisch is. Dussel lijkt over het schandaal van de
onderdrukking na te denken vanuit een ethische stelregel - ‘de andere’ is dan de
ethische norm - eerder dan dat hij met de armen meedenkt in hun ontvoogdingsstrijd.
Weet hebbend van de zonden van het ‘systeem’, klaagt hij in naam van de bedreigde
‘andere’ de inherente wreedheid ervan aan.
Die benadering heeft het voordeel dat ze de concrete verontrechten in beeld brengt,
de mensen en gemeenschappen die in hun eigenheid bedreigd, ontmenselijkt en
uitgeroeid worden. Tevens stelt ze de waarden in het licht die door het ‘systeem’ te
niet worden gedaan: de volkse convivialiteit die leed en vreugde deelt, de cultuur
van werkzaamheid, genieting en feest, de gemeenschapszin en het voor elkaar
opkomen van mensen in het dagelijks bestaan. Maar die benadering heeft ook twee
grote nadelen. Vooreerst neigt Dussels denken vanuit de exterioriteit (van buiten de
wereld van de armen zelf) ertoe om de ‘andere’ cultuur die aan de overkant van het
systeem opdaagt, te idealiseren, als een paradijs dat geen zondeval
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heeft gekend. Voor zover ze aan de uitroeiing ontkomt, is die ‘andere cultuur’ het
model voor het ‘Rijk Gods’ op aarde. Ik vind het heel bedenkelijk, maar dit is nu
eenmaal Dussels logica, dat hij het Rijk Gods plaatst aan de andere kant van al wat
structuur of organisatie is. Voor hem bestaat het Rijk Gods in een ‘medemenselijkheid
van aangezicht tot aangezicht... daar zal geen nacht meer zijn, geen werk, geen
economie, geen kerkelijke of politieke structuur, geen ideologie, geen zonde en geen
klassen’. Maar, en dit is mijn tweede bedenking, hoe zal Dussel er dan ooit toe komen
om de manicheïstische kloof te dichten tussen de ideëel getekende leefwereld van
de armen (hun omgangsvormen ‘van gelaat tot gelaat’) en de organisatievormen die
ook zij nodig hebben om tegen het onderdrukkende systeem in het geweer te komen?
Structuren en organisatie zijn in Dussels ogen van meet af aan zondig, de ‘ware
beleving’ ligt aan de overkant. Hij zal dan ook nooit pleiten voor volksorganisaties
die als sociale klasse strategieën van verweer opzetten. Vooral hier raken we het
grote verschil met de methode van de bevrijdingstheologie die de gebroeders Boff
beschrijven. Voor hen vertaalt de sociale bekering zich in ‘de strijd voor sociale
omvormingen via strategieën en tactieken die de weg openen tot de nodige sociale
wijzigingen’ (73). Dat is een taal die je Dussel nooit zult horen gebruiken. Voor hem
zijn de reddende figuren geïsoleerde helden en heiligen, zelden of nooit volksgroepen
- wijkcomités, boerenorganisaties, vakbonden - die georganiseerd en vanuit een
geconsciëntiseerd bewustzijn tegen het institutionele onrecht optornen.
Vooral hier zien we dat Dussel het probleem heel anders aanpakt dan de klassieke
bevrijdingstheologen, die allen werk maken van een consciëntisering van de basis.
Voor hen is het wezenlijk dat de armen zelf, vanuit hun cultuur én als sociale klasse,
een strijdend bewustzijn ontwikkelen, dat hen via een georganiseerde praxis weerstand
doet bieden aan de wurggreep van afhankelijkheid en verknechting. Wat dit betreft,
kan Marx niet vervangen worden door Levinas. Of gelooft Dussel dat het
kapitalistische systeem en zij die het in stand houden, zich zullen laten vermurwen
door het ‘naakte gelaat’ alleen, d.i. door het loutere aanschouwen van de sukkelaars,
zonder dat dezen zelf van onderen uit tegen het systeem in het geweer komen?
Bevrijding is een harde zaak. Ze wordt zelden bewerkt door met argumenten te
bewijzen dat deernis met de armen ethische plicht is.
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Gaston Bachelard
De verbeelding en de ruimte
Kees Hertogh
Gaston Bachelard heeft met een tussenruimte van twintig jaar twee boeken geschreven
die het woord ‘ruimte’ in de titel dragen: L'expérience de l'espace en La poétique de
l'espace. Het eerste handelt over het ruimtebegrip in de hedendaagse fysica, het
tweede over de ruimte als voorwerp van de menselijke verbeelding. Deze
tweeledigheid van het thema ‘ruimte’ verwijst naar een intrigerende dualiteit in het
denken van deze Franse filosoof. Naast talrijke wetenschapsfilosofische studies
ontwikkelde Bachelard een grote belangstelling voor het in woord gevatte beeld. Die
belangstelling resulteerde in een aantal geschriften waarin hij aan de hand van de
literatuur de menselijke verbeeldingswereld gaat verkennen. Gaandeweg lijkt het
zwaartepunt van zijn denken zich te verplaatsen van de wetenschapsfilosofie en
-kritiek naar de esthetica en de literaire kritiek. Men zou hem de wijsgeer van de
onverwachte wendingen kunnen noemen, een omschrijving waartoe allereerst zijn
biografie aanleiding lijkt te geven1, maar die ook verwijst naar een belangrijk thema
in zijn werk. In zijn wetenschapsfilosofie staat namelijk het thema van de
epistemologische breuk centraal: wetenschappelijke kennis ontwikkelt zich op basis
van een kritiek op en een polemiek met andere, al dan niet wetenschappelijke
kennisvormen, een ontwikkeling die zich kenmerkt door discontinuïteiten, door
dialectische kenniswijzigingen. En deze discontinuïteitsallure keert terug in

1

Gaston Bachelard werd in 1884 in Bar-sur-Aube geboren. Tot aan het uitbreken van WO I
was hij werkzaam als postbode. In 1919 werd hij leraar wis- en natuurkunde in zijn
geboorteplaats. Het jaar daarop begon hij met een filosofiestudie, die in 1927 werd afgesloten
met een promotie op een wetenschapsfilosofisch en -historisch onderwerp (bij Abel Rey en
Léon Brunschvicq). Van 1930 tot 1940 was hij hoogleraar aan de universiteit in Dijon en
vlak voor het uitbreken van WO II werd hij benoemd aan de Sorbonne, als opvolger van
Abel Rey, als hoogleraar op de stoel voor Filosofie en Geschiedenis van de Wetenschappen
en tevens als directeur van het Instituut voor Geschiedenis van de Wetenschappen en de
Techniek. In zijn colleges aan de Sorbonne kwam al spoedig de literaire verbeelding centraal
te staan: over de hoofden van de filosofen en de wetenschappers heen, werden daarin de
dichters aangesproken. Zij bevonden zich dan ook in grote getale onder zijn gehoor. (Jean
Lescure karakteriseerde de colleges van Bachelard eens als ‘authentique littérature orale’.)
Bachelard overleed in 1962.
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zijn visie op de artistieke schepping. Ook het kunstwerk heeft steeds het karakter
van een wending en van een breuk met het vanzelfsprekende. Op deze wijze wordt
de uiterlijke vorm van de twee gescheiden oeuvres betrokken op de daarin ontwikkelde
discontinuïteitsgedachte.
Gaat daarachter toch niet een verborgen relatie schuil? Het lijkt wel alsof zijn
centrale gedachte, namelijk dat het menszijn dubbelzinnig is, ook op Bachelard zelf
en op zijn werk moet worden toegepast. ‘Wij zijn diepzinnige wezens’, schrijft hij
ergens2, ‘wij verbergen ons onder oppervlakten, achter uiterlijke schijn en achter
maskers; maar wij zijn niet slechts verborgen voor anderen, wij zijn ook verborgen
voor onszelf’. Het thema van de ruimte stelt ons in staat deze gedachte aan Bachelards
eigen werk te toetsen.
In dit artikel zullen de beide ruimtestudies in dat kader worden besproken. Het zal
daarbij niet zozeer gaan om een discussie met de daarin ontwikkelde filosofische
thesen, maar om een reconstruerende weergave van een denkweg, die loopt van een
overwegend wetenschapsfilosofische belangstelling in Bachelards studies uit de jaren
dertig, naar een literair-esthetische oriëntatie in de jaren vijftig3.

De fysica van de ruimte
‘Ruimte’ heeft op het eerste gezicht een vrij ondubbelzinnige betekenis, waarin
wetenschappelijk inzicht en alledaagse ervaring overeen lijken te stemmen. De ruimte
is de uitgebreidheid waarbinnen we ons ten opzichte van de dingen en de dingen ten
opzichte van ons kunnen verplaatsen. Dit ruimtebegrip, door Bachelard - in een aan
Bergson ontleende term - het ruimtebegrip van de homo faber genoemd, staat ter
discussie in zijn studie over het ruimtebegrip in de hedendaagse fysica, met name
de quantumtheorie4.
De resultaten van het microfysische onderzoek hadden volgens Bachelard
belangrijke filosofische consequenties voor de begrippen van rationaliteit en realiteit
in de fysica, maar de filosofie van zijn tijd was weinig geneigd om die consequenties
toe te laten. Zij onderkende wel dat het hier om een

2
3

4

La terre et les rêveries du repos, 1948, p. 260.
Tevens is dit artikel een vervolg op mijn studie Bachelard en Canguilhem (Amsterdam,
1986), waarin vooral zijn wetenschapsfilosofische opvattingen zijn behandeld. De hier gestelde
vraag kon in dat kader slechts summier aan de orde komen.
L'expérience de l'espace dans la physique contemporaine, 1937.
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nieuwe ontwikkeling ging, maar zag daarin hooguit een meer abstracte theorie met
een verder van de dagelijkse ervaring verwijderd toepassinggebied en niet een
revolutionaire doorbraak met ingrijpende kennistheoretische en metafysische
consequenties.
De fysica van de 19e eeuw was overwegend gefundeerd in een realisme, d.w.z.
in de opvatting van een onafhankelijk van de theoretische constructie bestaande
realiteit van het fysische object. Aan dit object-buiten-de-kennis ontleende de fysicus
zijn objectiviteit en via empirische waarnemingen, hypothesevorming en de
experimentele toetsing van die hypothesen aan de objecten vermeerderde hij zijn
inzichten in de aard van hun realiteit. Aan deze realistische voorstelling omtrent de
fysische objecten werd nauwelijks getwijfeld. Volgens Bachelard vond dit mede zijn
oorzaak in het gehanteerde ruimtebegrip, dat op zo'n evidente wijze steun kreeg en
krijgt vanuit het ruimtelijk inzicht van de alledaagse ervaring. De voorzetsels ‘in’ en
‘binnen’ uit de dagelijkse taal hangen onmiddellijk samen met de intuïtieve idee van
de drie-dimensionale ruimte. Het realisme der objecten wordt gekoppeld aan het
realisme der uitgebreidheid en zo houden beide opvattingen elkaar in stand. De dingen
bevinden zich in de ruimte zoals mijn geld in mijn portefeuille. De kern van deze
samenhang tussen ruimtelijkheid en realisme is volgens Bachelard een overwaardering
van wat hij ‘de ervaring der lokalisatie’ noemt: de dingen zijn, want ze zijn daar, ze
zijn lokaliseerbaar. Maar wat als dit topologisch principe onhoudbaar wordt, als men
kan aantonen dat de dingen niet lokaliseerbaar zijn? Dan wordt het mogelijk de
eenheid van realisme en euclidische geometriciteit van de ruimte te verbreken. Dan
komen dit realisme en die ruimteconceptie ter discussie te staan. Welnu, dit is exact
wat volgens Bachelard in de quantumfysica is gebeurd.
Op het niveau van het ultra-microscopisch kleine is waarneming slechts mogelijk
onder strikt gedefinieerde experimentele omstandigheden. Het microdeeltje kan niet
worden opgevat als een onverstoorbaar object in de ruimte; het kan alleen maar
worden gekend wanneer het van de ene energietoestand overgaat in de andere. Het
kan alleen maar worden gekend door het te verstoren. Strikt gesproken moet men
daarom zeggen dat het microfysische object ‘slechts een samenvatting van
experimenten’ is (o.c., 60).
De onzekerheidsrelaties van Heisenberg hebben duidelijk gemaakt dat aan
ons beschrijvingsvermogen van deze microwereld duidelijke grenzen zijn
gesteld. Waar men in de klassieke fysica, op basis van gegevens omtrent
de positie en de snelheid, vrij exact kan aangeven welk traject een aldus
beschreven materiedeeltje zal doorlopen, is dit in de microfysica niet goed
mogelijk. De klassieke fysicus gaat er
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weliswaar vanuit dat een quantumpartikel door een materieel punt kan
worden weergegeven, maar dit quantumpunt - waarvan er miljarden in het
kleinste macrofysische deeltje gaan - blijkt niet meer aan de wetten van
Newton te gehoorzamen. De paradoxale bevinding is juist, dat hoe meer
men in staat is om de positie van het deeltje te definiëren, des te minder
men bekend kan zijn met de snelheid ervan en vice versa. En mocht het
ondanks alles toch lukken een quantum in beweging te brengen, dan zou
het zich als het ware uitbreiden en al spoedig zijn precieze lokalisatie
verliezen. De lokalisatiegedachte, zo besluit Bachelard, blijkt hier een
macrofysische metafoor te zijn. Men kan het microdeeltje evenmin
aanraken als het hart (o.c., 31-85).
De filosofische conclusie die hij uit de nieuwe quantumfysica trekt is duidelijk: in
de steeds verdergaande wetenschappelijke analyse is de voorstelling omtrent de
objectieve realiteit van de werkelijkheid min of meer opgelost. Het realistische, in
de ruimte lokaliseerbare object is verloren gegaan. Daarmee heeft zich het perspectief
van de objectiviteit omgekeerd. De bron van de objectiviteit is niet meer het object,
maar de objectiverende methode. Objectiviteit en realiteit verwijzen niet naar een
werkelijkheid buiten de kennis, maar naar een werkelijkheid die van de orde van de
kennis zelf is. De hedendaagse fysica brengt - letterlijk en figuurlijk - haar eigen
werkelijkheid voort.
In de verdere uitwerking van die bijzondere creativiteit van de microfysica
analyseert Bachelard twee fundamentele kenmerken daarvan. Allereerst de veranderde
functie van de techniek. De techniek is geen hulpmiddel meer dat de dingen bemiddelt
aan de menselijke waarneming, maar eerder een verlengstuk van het menselijke
geestesoog. De fenomenen waarover het in de microfysica gaat zijn bij uitstek
technische fenomenen, door de techniek gemanipuleerde feiten.
Maar belangrijker en fundamenteler is de bijzondere mathematische rationaliteit
van de fysica. De oude gedachte: de wiskunde denkt niet, maar beschrijft en is louter
symbooltaal, gaat niet meer op. De wiskunde is volgens Bachelard een methode tot
inventief denken. Elders5 spreekt hij over de poëtische activiteit van de wiskunde en
in zijn studie over de fysische ruimte geeft hij haar een karakteristiek die we verderop
nog zullen tegenkomen onder een andere noemer: ‘De mathematische informatie is
een informatie die altijd meer biedt dan het reële’ (o.c., 96-97).
De mathematische rationaliteit van de fysica voegt nieuwe types van spatialiteit
toe, waarin termen uit de alledaagse ruimtebeleving een metaforische betekenis
krijgen (b.v. een ‘vlak’ in de vierdimensionale ruimte). De wetenschapper maakt
zich zo steeds verder los van de naïeve beeldvor-

5

Le nouvel esprit scientifique, 1934, p. 35.
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ming, waartoe de waarnemingsruimte aanleiding gaf en die in het realisme steun
vond. De realiteit van de ruimte vervaagt; de ruimte wordt abstract en rationeel (o.c.,
115). ‘Ruimte’ is een metafoor geworden voor kennisorde en rationaliteit.

Psychoanalyse van het realisme
In de beweging van het concrete naar het abstracte, van een naïef realisme naar een
mathematisch-rationeel constructivisme, bespeurt Bachelard de algehele
ontwikkelingstendens van de wetenschap. Hij acht het daarom des te merkwaardiger,
dat vele wetenschappers en wetenschapsfilosofen desondanks nog altijd blijven
volharden in een min of meer realistische fundering van de wetenschap. Waarom zij
dat doen, onderzoekt Bachelard in een volgende studie, La formation de l'esprit
scientifique6, die als veelzeggende ondertitel kreeg: ‘bijdrage tot een psychoanalyse
van de objectieve kennis’.
De redenen waarom de wetenschap realistisch gefundeerd blijft, zoekt Bachelard
niet alleen op het rationeel-cognitieve vlak. Door de ruimte als ruime en dichte
omhulling te ‘denken’, verzekert de realist zich ervan de realiteit der dingen te
bezitten; hij hecht daarbij minder aan de precisie van zijn lokaliserende pogingen
zelf, dan wel aan het feit der lokalisatie. Bachelard gebruikt het beeld van het
juwelenkistje om dit grondmotief van de realist te verduidelijken: het doet er niet
zoveel toe waar de kostbare realiteit zich precies bevindt; van belang is vooral dat
zij zich in het kistje bevindt en dat het kistje goed gesloten is. Aldus is het reële in
de ruimte als in een kist opgesloten en gefixeerd. De verschijnselen die de fysicus
bestudeert worden daarmee in een substantie vastgelegd: ‘De insluiting van het reële
is de stabilisering ervan’ (o.c., 13). Dit is een motivering van het realisme die zich
door de microfysische falsificatie van de lokalisatiegedachte niet laat beïnvloeden.
In de psychoanalytische studies gaat het om zulke motieven. Zij blokkeren de
wetenschappelijke ontwikkeling van binnenuit. Subjectieve elementen van de
menselijke verbeelding vermengen zich hier ongemerkt met het (wetenschappelijke)
denken. Dat leidt tot ongetoetste beelden en metaforen, die in één woord beschrijven
én verklaren en zo de plaats van een wetenschappelijke conceptualisering bezet
houden. Ook mythische voor-

6

La formation de l'esprit scientifique: contribution à une psychanalyse de la connaissance
objective, 1938.
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stellingen die tot ongeoorloofde generalisaties aanleiding geven, verdrongen
verlangens die in gesublimeerde vorm doorwerken in de wetenschap, en door de
dagelijkse handelingskennis ingegeven intuïties kunnen tot zulke ‘epistemologische
obstakels’ leiden. Tezamen vormen zij een soort wetenschappelijke onbewuste:
heimelijke vooringenomenheden en overwaarderingen die men zowel in de
wetenschapsgeschiedenis als in het wetenschappelijk onderwijs kan aantreffen.
Bachelard ontwerpt een speciale psychoanalyse om ze op het spoor te komen en te
bestrijden. La formation de l'esprit scientifique is opgezet als een soort catalogus,
waarin hij het wetenschappelijke onbewuste exploreert door de obstakels die in de
geschiedenis van de wetenschap werkzaam zijn geweest te inventariseren. De
heimelijke drijfveer van het realisme parafraseert hij als de ‘mythe van het inwendige’
(o.c., 98). Deze mythe vindt een exemplarische uitdrukking in het alchemistische
geloof, volgens hetwelk de werkelijkheid als substantie een inwendigheid heeft
waarin zij haar mysterie, als een geheime juwelenkoffer, bewaart. De
prewetenschappelijke geest is steeds op zoek naar een sleutel die toegang kan
verschaffen tot het mysterieuze innerlijk van de realiteit. Voor de alchemist verwijst
dit objectieve mysterie altijd naar een subjectief mysterie en vice versa: het
geheimzinnige plan van de materiële substantie onthult een verborgen plan van de
menselijke geest. De illuminatie waarop de alchemist zich voorbereidt zal hem niet
alleen een objectief, maar ook een subjectief inzicht verschaffen. Het objectieve en
het subjectieve zijn als het ware twee schaduwen die zich in de materie weerspiegelen
als beeld en object in een spiegel: ‘Het realisme is in essentie een referentie aan een
intimiteit en de psychologie van de intimiteit is een referentie aan een realiteit’ (o.c.,
98). Zoals een kind in zijn verbeelding zijn speelgoedhuisje bewoont met alle genot
en zorg van een ware huizenbezitter, zo streeft de alchemist ernaar de intimiteit van
de materie te kennen en bekleedt hij haar met alle wonderlijke krachten die het
mysterie van de werkelijkheid verklaren zullen. Net als het kind treedt ook hij binnen
in het ‘toverhuis van de verbeelding’ (o.c., 101-102).
Dat wegdromen in bewondering voor de geheimen van de natuur verhindert elke
wetenschappelijke vraagstelling en elke experimentele onderzoeking. De verbeelding
neemt haar plaats in. Zij neemt bezit van de objectieve werkelijkheid. Daaruit ontstaan
volgens Bachelard de vele ‘gemakkelijke verklaringen’ en de ‘tersluikse
kosmologieën’, waarin de verbeelding alle kleuren, vormen en voorwerpen aanvult
en tot een eenheid samensmeedt. Dergelijke obstakels verklaren waarom de
wetenschappelijke kennis zich zo moeilijk ontwikkelt. Het denken moet, om
wetenschappelijk te zijn, ‘neen’ zeggen tegen de verleidingen van de substantialisme
én tegen
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alle imaginaire eenheidsopvattingen die als kennis worden voorgesteld. Het moet
het psychisme bestrijden, dat zich tegen de veranderlijkheid van de rationaliteit en
de pluriformiteit van de wetenschappelijk gekende realiteit verzet en dat steeds
opnieuw de kop kan opsteken. In elke jonge ingenieur is nog iets aanwezig van de
oude alchemist. Pas wanneer alle heimelijke subjectieve overtuigingen uit het
bewerken van de objectiviteit zijn geëlimineerd, kan de mens zijn bestemming in de
wetenschap vinden en zich bewust worden van zijn eigen, in de mathematische fysica
voluit tot ontplooiing komende, rationele creativiteit. Bachelard acht het een taak
voor de wetenschapsfilosofie een bijdrage te leveren tot de verwerkelijking van die
bestemming.
In de slotparagraaf van L'expérience de l'espace gaat hij in op de antropologische
consequenties van de eerder beschreven wetenschappelijke omwentelingen. In het
verleden waren omwentelingen van een zo diepgrijpende aard als bijvoorbeeld de
microfysica bewerkstelligt, betrekkelijk zeldzaam. Men kon het zich nog permitteren
om, met Kant, het geometrische kader te formaliseren tot een a priori conditie van
de menselijke waarneming en geloven in de onveranderlijkheid van het menselijk
kenvermogen. In onze eeuw wordt duidelijk dat rationaliteit niet aan een of andere
menselijke natuur, maar aan de ontwikkeling van het kenvermogen in de wetenschap
is gebonden. Een kritiek van de rede moet steeds een historische kritiek zijn, die haar
uitgangspunt kiest in de wetenschap: ‘Elke nieuwe ontdekking met betrekking tot
de structuur van de ruimte en de tijd heeft een uitwerking op de structuur van onze
rede’ en ‘alle (veranderingen) in de opvattingen over de ruimte suggereren andere
methodes voor de kennisvorming’ (o.c., 138).
Wij zijn in onze eeuw, zo schrijft Bachelard elders7, een spirituele reis begonnen.
De rede is onophoudelijk in beweging. Aan de vermeerdering van de ruimtes
beantwoordt een dynamische, zich verveelvoudigende rationaliteit, die nieuwe
domeinen aan de gekende werkelijkheid toevoegt. Het traditionele realisme veinst
dat de menselijke kennis een weerspiegeling biedt van een niet-menselijke
werkelijkheid, terwijl stiekem het afbeelden precies andersom gaat: aan de
werkelijkheid wordt door het realisme een beeld opgedrongen. Het realisme negeert
de rationaliteit van het object en verhindert dat de wetenschapper zich bewust wordt
van zijn creatieve werkzaamheid, die een assimilatie van het reële en het rationele
bewerkstelligt. Die assimilatie is volgens Bachelard een epistemologische tus-

7

Le surrationalisme, opgenomen in L'engagement rationaliste, pp. 7-15.
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senpositie tussen realisme en rationalisme, een ‘surrationalisme’. De moderne
wetenschap is niet een rationele, maar een surrationele activiteit van een open
polymorfe rede. Dit plastische karakter van de rede komt echter alleen tot ontplooiing
in de wetenschappelijke praktijk. Filosofen gaan er nog te vaak aan voorbij. Zij
onderzoeken slechts de resultaten van wetenschappelijk denken, maar hebben geen
oog voor het eigenlijke proces van kennisverwerving, waarin de rede onophoudelijk
haar eigen verworvenheden en uitgangspunten herneemt in een voortgaand en
vooruitgaand, dialectisch kenproces.
Dit inzicht in de creatieve werkzaamheid is bevrijdend. Het bevrijdt de homo faber
van zijn intuïtieve ruimte en het toont de algehele bewerkbaarheid van het menselijk
bestaan. Bachelard voorspelt: ‘Geleid door de nieuwe wetenschappelijke geest en
gesteund door de rationele abstractie, bereidt de wetenschappelijke mens zich voor
om alles te maken... zelfs de ruimte’8.

Herontdekking van de verbeelding
Wanneer we nu, vanuit deze opmerkingen over de wetenschappelijke creativiteit en
de psycho-analytische kritiek op de realistische metafysica, vooruitkijken naar de
overwegingen die Bachelard twintig jaar later in zijn studie over de verbeelde ruimte9
neerschrijft, dan blijkt dat hierin overeenkomstige motieven aan de orde zijn. Opnieuw
bespreekt hij hier het beeld van het juwelenkoffertje, met zijn geheime slot en zijn
verborgen kostbaarheid; opnieuw gaat hij in op de imaginaire dialectiek van innerlijk
en uiterlijk, die zo kenmerkend bleek te zijn voor de ‘mythe van het inwendige’.
Maar de kritiek op het ruimtelijk realisme is nu aangezet vanuit de ruimtelijkheid
als voorwerp van de literaire verbeelding. Ook de verbeelde ruimte kan niet de
onverschillige ruimte van de meetkundige blijven. Zij is niet een afgebeelde ruimte
of een poëtisch gekleurde herinnering aan de beleefde ruimte, maar een
oorspronkelijke schepping. Het poëtische beeld is als een bevrijdend spel met de
censuren van de taal. De droom der verbeelding schept werkelijkheid en daarmee
het probleem van de creativiteit van de sprekende mens. Voor het kunstzinnige
produkt geldt de uitspraak van Proust over de door Elstir geschilderde rozen: ‘Zij
zijn een

8
9

L'expérience de l'espace, p. 140.
La poétique de l'espace, 1957.
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nieuwe variëteit, waarmee de schilder de familie der rozen heeft verrijkt’ (o.c., 6).
Alvorens (in een tweede deel van dit essay, volgende maand) dieper in te gaan op
Bachelards poëtica, moet hier worden geconstateerd dat zich tussen de twee
ruimtestudies een belangrijke verandering in zijn denken heeft voltrokken. De
verbeelding verschijnt nu niet langer als een belemmering voor de creativiteit van
de mens. Integendeel, Bachelard stelt nu dat de mens een poëtische bestemming
heeft! Hoe komt deze radicale ommezwaai tot stand?
De verandering die Bachelards wijsgerige denken doormaakt, bestaat hierin, dat
in zijn wetenschapskritiek opnieuw de verbeelding ontdekt wordt als een
oorspronkelijke en aan de wetenschap gelijkwaardige vector van de menselijke
creativiteit. In al zijn kritische aandacht voor de slinkse insluipingen van het beeldende
woord, waarvan hij zegt dat het niet gemaakt is om de denken, maar om te zingen
en te verleiden, wordt hij als het ware zelf slachtoffer van die verleiding. ‘Aan het
vooroordeel, dat men met zoveel moeite bestrijdt, biedt men nooit lang weerstand’10.
Er zijn beelden, zo lijkt Bachelard nu te ontdekken, waaraan niemand weerstand kan
bieden. Zij eisen dat de verbeelding als zelfstandig fenomeen wordt onderkend.
Dit is een belangrijke correctie op het radicaal afwijzende standpunt uit La
formation de l'esprit scientifique. De peinzende mens kan een denker en een dromer
zijn, niet echter beide tegelijk: ‘Het enige dat de filosoof mag hopen is de poëzie en
de wetenschap complementair te maken, ze te verenigen als twee welgevormde, maar
ongelijknamige polen’ (o.c., 10). Begrip en beeld sluiten elkaar niet uit als dag en
nacht, ze horen bijeen als dag en nacht, als realiteits- en irrealiteitsfunctie.
Poulet, die een interessante studie over de ontwikkeling van Bachelards literaire
kritiek heeft geschreven11, geeft aan hoe deze wijziging vanuit de wetenschapsfilosofie
zelf wordt voorbereid en vervolgens bevestigd. In zijn epistemologie roept Bachelard
de wetenschapper op om te breken met het object, niet met het objectieve, maar met
het heimelijk subjectieve in het object, een objectiveringsproces zonder object.
Hierdoor verkrijgt hij echter nog een onverwacht resultaat: de zuivering van het
objectieve denken van het vertroebelende subjectieve denken maakt ook dit
subjectieve denken vrij. Het verschijnt nu als een onirisch bewustzijn, bevrijd van
elke verplichting aan de realiteitsfunctie.

10
11

La psychanalyse du feu, 1938, p. 133.
G. Poulet, La conscience critique, 1971, pp. 173-211.
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Aan het eind van La psychanalyse du feu formuleert Bachelard dit inzicht als het
doel van de literaire kritiek. Deze moet ons bevrijden van het realisme en van de
realistische interpretatie van het beeld. Zij moet ons in staat stellen om te dromen.
Wetenschappelijke en literaire kritiek krijgen zo een overeenkomstig doel en daarmee
is in principe de mogelijkheid van een poëtica van de dromende literaire verbeelding
met haar eigen creativiteitsprincipe geschapen.
De studie over het vuur is dan ook het eerste van een serie boeken, in afwisseling
met de wetenschapsfilosofische studies geschreven, die elk een van de materiële
elementen tot thema hebben: vuur, water, lucht en aarde12. Ze werken verder uit wat
in La psychanalyse du feu over de dynamiek van de verbeelding is ontdekt en gaan
daarbij alle uit van de gedachte, dat de menselijke fantasie in de beelden die zij
voortbrengt een niettoevallige ordenig kent. Bachelard ontdekt via de literatuur een
coherentie in de verbeelding, die zich op één van deze oerelementen projecteert. Via
een spel van opposities, verwantschappen en verbindingen van deze elementaire
beelden blijkt er sprake te zijn van een universum van beeldvoorstellingen.
Deze materiële verbeelding vindt haar wortels echter niet in een uitwendige realiteit,
al lijkt zij te corresponderen met de meest primaire ervaring van de materie. Het gaat
hier niet om een objectieve, maar om een verbeelde materie; de elementen zijn, zoals
de geschiedenis leert, eerder de bouwstenen voor een kosmologie dan dat ze een
basis leveren voor een wetenschappelijke studie van de materie.
De leer van de vier elementen heeft een onheuglijk lange traditie. Zij is in talrijke
variaties terug te vinden in de alchemie, de astrologie, de kabbalistische mystiek, in
de antieke en christelijke mythologie, in de filosofie, maar ook in de geneeskunde
en de anatomie (de harmonie tussen de lichaamssappen bloed, slijm, gele en zwarte
gal). Bachelard beschouwt de materiële elementen als basisbeelden van het imaginaire
en verwijst voor die opvatting naar de leer der archetypen en de theorie van het
collectieve onbewuste van C.G. Jung. Daarin zien we dat de verbeelding altijd
voorafgaat aan het denken. Bachelard citeert in dit verband de romantische dichter
en natuurfilosoof Novalis: ‘Alle faculteiten, alle activiteiten van

12

La psychanalyse du feu, 1938; L'eau et les rêves, 1942; L'air et les songes, 1943; La terre
et les rêveries de la volonté, 1948; La terre et les rêveries de repos, 1948.
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zowel de innerlijke als de uitwendige wereld, moeten worden afgeleid uit de
scheppende verbeelding’13.
De studies over de materiële verbeelding vinden hun afronding in een
epistemologische studie over het materiebegrip in de moderne chemie, Le
matérialisme rationnel (1953). Vanuit de geschetste verdubbeling van Bachelards
filosofie en de daarbij gewijzigde doelstelling is dit veel minder merkwaardig dan
het op het eerste gezicht lijkt. In de verbeelding van de materie en in de abstractie
van de materie wijst Bachelard twee wegen die de mens bevrijden uit het realisme
van de materie. Hier spreekt hij eigenlijk voor het eerst openlijk over een antropologie
van de verdeelde mens, geschreven onder het opzicht van het concept: de
wetenschappelijke mens en de menselijke dagzijde, en onder het opzicht van het
beeld: de poëtische mens en de menselijke nachtzijde. Het positieve feit van de
verbeelding wordt hier als een constante en onvervreemdbare menselijke waarde
geformuleerd. Aan de filosofie komt nu de taak toe om de gordiaanse knoop van
verbeelding en objectieve kennis te ontwarren. De verbeelding laat zich mitigeren,
maar zij laat zich niet bestrijden en zij hoeft ook niet te worden bestreden op het
terrein dat haar rechtens toekomt en alwaar zij haar relatie met het universum kan
aangaan. Haar functie is het om de ziel in vervoering te brengen door haar de
elementen van een subjectieve kosmos aan te reiken. Vandaar dat Bachelard kan
schrijven, dat de droom van de alchemie niet in de wetenschap gerealiseerd is, want
de alchemie is geenszins de voorloper van de chemie, maar in de kunst en in de
literatuur (o.c., 51-56).

13

La terre et les rêveries de la volonté, p. 4.
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Zeven jaar oorlog in de Perzische Golf
E. Faucompret
In mei 1987 wordt in de Perzische Golf een Amerikaans fregat tot zinken gebracht
door een Franse Exocet-raket afgevuurd door een Iraaks vliegtuig, maar president
Reagan waarschuwt Iran ervoor het Westen niet nodeloos te provoceren. Enkele
maanden voordien is aan het licht gekomen dat de VS aan datzelfde Iran voor
miljarden dollars wapens hebben verkocht. Iran zelf vervloekt in alle toonaarden de
‘Grote Satan’ en zijn ‘zionistische pion’, maar sluit in het geheim contracten af met
de VS en Israël... Dit zijn maar enkele contradicties onder de vele die het
oorlogsgebeuren in de Perzische Golf kenmerken. Wat hier aan de gang is, wie raakt
er nog uit wijs? Ik wil proberen een begin van antwoord te geven op de volgende
vragen: Waarom zijn Iran en Irak nu al bijna zeven jaar in oorlog? Heeft die oorlog
iets te maken met de binnenlandse politieke situatie in die landen? Hoe is de houding
van de Arabische buurlanden, de SU en de VS in dit conflict te verklaren? Voor mijn
bronnen verwijs ik naar de bibliografie achteraan het artikel.

De oorzaken van de Golfoorlog
Om de oorzaken van het Iraans-Iraaks conflict op te sporen, gaan sommige historici
ver terug in de tijd. Ze wijzen op eeuwenoude Arabisch-Perzische tegenstellingen
van etnisch-culturele aard en op de rivaliteit die altijd heeft bestaan tussen
soennietische en sji'itische moslims. En inderdaad, in hun oorlogspropaganda
herinneren de Irakezen steeds weer aan de overwinning van de verenigde Arabische
legers op de Perzen bij Qadisiyya in het jaar 638 na C. Maar deze historische factor
moet toch ook worden gerelativeerd. Na Qadisiyya is Perzië tot het Arabische rijk
gaan behoren, zodat wederzijdse culturele beïnvloeding niet uitbleef. Ook de
soennietisch-sji'itische tegenstelling mag men niet overdrijven. De sji'itische
gemeenschap heeft haar religieuze basis in het zuiden van Irak. Daar bevinden zich
trouwens de graven van de imams. Het sji'itische reveil had dus net zo goed in Irak
kunnen plaatsvinden. Maar hiermee belanden we wel
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bij de meer directe aanleidingen voor de Golfoorlog: het grensconflict en het eigen
karakter van de Iraanse revolutie.
Het grensconflict tussen Irak en Iran draait om de Shatt-al-Arab, een nauwe
waterweg waarin de Tigris en de Eufraat samenvloeien en die toegang verschaft tot
de Perzische Golf. Het eerste gedetailleerde akkoord hierover werd in 1913 afgesloten
tussen Groot-Brittannië en Rusland. Iran moest afstand doen van zijn
soevereiniteitsrecht, maar Groot-Brittannië zou de vrije doorvaart garanderen. Na
de Tweede Wereldoorlog bleef Iran echter ijveren voor de internationalisering van
de Shatt-al-Arab en voor de verdeling van de eilanden tussen de twee oeverstaten.
In 1958 decreteerde de sjah dat voortaan Iraanse schepen onder eigen vlag de
waterweg konden bevaren. Irak, waar na een staatsgreep de Ba'athpartij van generaal
Quassem aan de macht was gekomen, dreigde met gewapende tegenacties. Daar
kwam bij dat Iran de Iraakse Koerden in hun onafhankelijkheidsstrijd steunde. In
1975 moest Irak zich neerleggen bij het verdrag van Algiers: Iran zou de steun aan
de Koerden stopzetten; Irak moest toestemmen in het verleggen van de grens
langsheen de betwiste waterweg; niet langer de oostoever, maar de zgn. dalweg (lijn
van de grootste diepte) zou de grens tussen beide landen afbakenen. Voor Iran, dat
wel enkele betwiste grensdorpen moest teruggeven (wat het nooit deed), was dit
verdrag een diplomatieke overwinning en de realisatie van een lang gekoesterde
ambitie. Het had nu vrije toegang tot de Perzische Golf en dat zou vooral de export
van ruwe aardolie vanuit de havens van Basra en Abadan ten goede komen. Irak
heeft zich bij deze situatie nooit neergelegd. Reeds enkele maanden nadat hij als
minister van buitenlandse zaken het akkoord had moeten ondertekenen, verklaarde
Sadam Hussein dat hij, als hij aan de macht zou komen, het onmiddellijk zou
annuleren. In 1979 werd Sadam Hussein president van Irak. Omstreeks dezelfde tijd
zag in Iran de eerste Islamitische Republiek het daglicht.
De machtsovername door Khomeini veranderde van de ene dag op de andere dag
het politieke klimaat in de landen rond de Perzische Golf. De ajatollah verwierp het
concept van de nationale territoriaal-begrensde staat en riep op tot het omverwerpen
van alle niet-islamitische regimes in de Arabische wereld. Irak voelde zich bedreigd:
de Iraakse bevolking bestaat voor ongeveer 60% uit sji'ieten, terwijl de politieke en
economische elite van de Ba'athpartij overwegend soennitisch is. In april 1980
bereikten de spanningen tussen beide landen een hoogtepunt, toen Iraniërs een aanslag
pleegden op de Iraakse vice-premier, Tareq Aziz, en Bagdad de Iraanse regering
beschuldigde van medeplichtigheid aan het complot. Wederzijdse verbale aanvallen
en militaire grensschermutselingen begonnen el-
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kaar in snel tempo op te volgen. Het werd duidelijk dat Irak een grootscheepse
militaire operatie aan het voorbereiden was tegen het door de revolutie intern
verdeelde Iran. Een snelle overwinning zou Sadam Hussein profileren als heerser
van de Golf en tegelijk als leider van de Arabische wereld, nu Egypte door de Camp
David-akkoorden die rol was kwijtgespeeld.

Verloop
Op 23 november 1980 viel het Iraakse leger de Iraanse provincie Khuzestan binnen
en na enkele weken had het het gebied ten westen van het Zagrosgebergte onder
controle. Het doel van de invasie leek bereikt, de Shatt-al-Arab was opnieuw ingelijfd.
Het regenseizoen begon en Irak zette zijn opmars stop. Het stelde onderhandelingen
over een definitieve vredesregeling voor. Op die manier kreeg het Iraanse leger echter
tijd om een tegenoffensief voor te bereiden. Het begon eraan op het einde van het
regenseizoen en tot ieders verrassing heroverde het niet alleen de bezette gebieden,
maar trok het ook de grens met Irak over. Het offensief culmineerde in de veldslagen
rond Abadan en Khorramshar (lente 1982): de Irakezen werden teruggedrongen tot
op de linkeroever van de Shatt-al-Arab.
Sadam Hussein realiseerde zich dat hij de strijd verloren had. Irak trok zijn
resterende troepen uit Iran terug en herhaalde zijn oproep tot vredesonderhandelingen.
Iran ging daar niet op in en zette integendeel de Iraakse sji'ieten op tegen het
Ba'athregime. Toen in juli 1982 de Iraanse troepen een nieuw grootscheeps offensief
openden op Iraaks territorium, konden ze evenwel helemaal niet op de steun van de
lokale bevolking rekenen. Het kostte hun duizenden soldaten en een behoorlijk verlies
aan prestige. Sindsdien kiest Iran voor de strategie van beperkte aanvallen. Numeriek
in de meerderheid, maar weinig gedisciplineerd, staat het Iraanse leger tegenover
een tegenstander wiens wapenarsenaal na iedere verloren veldslag wordt aangevuld
door bevriende buurlanden, terwijl het zelf alle moeite heeft om zijn wapenarsenaal
te vernieuwen.
Irak van zijn kant vecht voor zijn bestaan als onafhankelijke natie en schuwt in
die strijd geen enkel middel. Om de Iraanse oorlogseconomie te ontwrichten
bombardeerde het de olieterminals en olievelden in de Perzische Golf, waarop de
zwakkere Iraanse luchtmacht riposteerde met het bestoken van vooral olietankers
van met Irak bevriende landen. Irak bombardeerde systematisch wegen, bruggen,
elektriciteitscentrales en zelfs
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woonwijken tot diep in het Iraanse binnenland; Iran is pas in 1984 tot
represaillemaatregelen tegen burgerdoelwitten overgegaan, en dan nog zeer
sporadisch. In maart 1984 stelde een onafhankelijk onderzoeksteam van de Verenigde
Naties vast dat het Iraakse leger gebruik maakte van chemische wapens. Toen Iraanse
slachtoffers daarvan voor behandeling naar het Westen werden gebracht, boekte Iran
een overwinning in de propagandaoorlog. Intussen kwam Irak steeds weer met nieuwe
vredesvoorstellen waarvoor het een beroep deed op bemiddelaars van neutrale
organisaties: de Veiligheidsraad van de VN, de Beweging van Niet-Gebonden Landen,
de Organisatie van de Islamitische Conferentie, de Samenwerkingsraad voor de Golf.
Iran was echter tot geen enkele concessie bereid.

Irak
Zolang Iran zich strikt neutraal blijft opstellen t.o.v. de twee supermachten en het
Iraanse experiment de rest van de Arabische wereld vrees inboezemt, kan Irak
waarschijnlijk rekenen op de steun van het Westen en de conservatieve Arabische
landen. Dat is niet altijd zo geweest. Geallieerd met de SU, stond Bagdad immers in
de voorlinie wat betreft de afwijzing van het door de VS geïnspireerde vredesproces
in het Nabije Oosten en steunde het elke verzetsbeweging in de conservatieve
Arabische landen. Sedert september 1980 is daarin, vooral onder de druk van de
Iraanse bedreiging, verandering gekomen. De SU blijft weliswaar de belangrijkste
wapenleverancier, maar Irak heeft opnieuw diplomatieke betrekkingen met de VS
aangeknoopt, pleit nu op Arabische topconferenties voor wederopname van Egypte
in de Arabische Liga en zelfs voor vrede met Israël, en - het belangrijkste van al wordt door Koeweit en Saoedi-Arabië geholpen om zijn oorlogsinspanningen te
financieren.
De oorlog kost de Iraakse economie maandelijks zo'n 500 miljoen tot 1 miljard
dollar, zodat het land nu opgezadeld zit met een buitenlandse schuld van boven de
50 miljard dollar. Of Irak de oorlog nog verder kan financieren, hangt in de eerste
plaats af van zijn olie-export. Vanwege de afspraken binnen de OPEC kan de
produktie echter niet onbeperkt worden opgevoerd. Om zijn buitenlandse handel op
peil te houden, is het land dus volledig uitgeleverd aan de goodwill van de Arabische
landen. Dank zij deze hulp is de Iraakse bevolking er overigens materieel veel beter
aan toe dan die van Iran. Een gunstige ontwikkeling voor het Ba'athregime, dat sedert
1970 alles heeft gedaan om een hechtere nationale consensus te bewerkstelligen
tussen soennieten, sji'ieten en Koerden en zijn pan-Arabi-
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sche ideologie heeft afgezwakt in het voordeel van een zeker Iraaks nationalisme.
Dat heeft het ook respectabeler gemaakt in de ogen van de andere Arabische leiders.
In een interview in The Middle East, september 1986, noemde de minister van
informatie, L.M. Jassim, de voorwaarden waaronder Irak bereid is de strijd te staken:
een volledig staakt het vuren, de terugtrekking van de troepen aan weerszijden van
de internationale grens, de uitwisseling van krijgsgevangenen en de oprichting van
een commissie die een onderzoek moet instellen naar de oorzaken van de oorlog.
Afgezien van deze laatste - een duidelijke concessie - komen deze voorwaarden neer
op een vredesverdrag gebaseerd op het ‘status quo ante bellum’. Maar dat is voor
Iran totaal onaanvaardbaar. Iran stelt daar tegenover: alle Iraakse troepen moeten
Iran verlaten; Irak moet betalen voor de aangerichte oorlogsschade (in 1986 door
Teheran geschat op 309 miljard dollar); de ongeveer honderdduizend sji'itische
vluchtelingen moeten naar hun land terugkeren (zij worden door Bagdad echter als
een soort vijfde colonne beschouwd) en... de Iraakse president moet worden afgezet.
Met dit laatste geeft Iran het conflict een persoonlijke dimensie: Sadam Hussein heeft
Khomeini in 1978 uit de heilige Qom verbannen, hij wordt persoonlijk
verantwoordelijk gesteld voor de aanval op Iran, voor de verwoesting van de steden
en voor de honderdduizenden doden. De zgn. ‘maximalisten’ in het Iraanse parlement
willen nog verder gaan: de heilige sji'itische plaatsen moeten worden bevrijd van het
goddeloze Ba'athregime en in Bagdad moet een islamitisch regime worden
geïnstalleerd, dat samen met Teheran voor de verovering van Jeruzalem moet strijden.
Met geen van deze voorwaarden kan Irak ooit instemmen. Bovendien ziet men
moeilijk in wie in Irak in staat zou zijn de macht over te nemen. De Koerden zijn
militair slagvaardig, maar zij streven uitsluitend naar autonomie voor hun gebied.
De sji'ieten willen niet tot tweederangsburgers worden gedegradeerd in een
satellietstaat van Iran. In het leger bestaat oppositie tegen de president, maar het blijft
trouw aan de beginselen van het Ba'athpartijprogramma. Zoveel is intussen wel
duidelijk: in de Golfoorlog is Irak veeleer de vragende dan de eisende partij, zodat
een oplossing voor het conflict niet in Bagdad maar in Teheran moet worden gezocht.
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Iran
De Golfoorlog is van meet af aan nauw verbonden geweest met de binnenlandse
situatie in Iran. Tot in juni 1981 was hij een instrument in de machtsstrijd tussen
President Bani-Sadr en de geestelijke leiders. Met de mislukking van het eerste
offensief was meteen ook het lot van de president bezegeld. Nadien werden de linkse
Moejaheddin beschuldigd van collaboratie met Irak en op een brutale manier
geëlimineerd. Hetzelfde lot ondergingen een jaar later de communistische Tudeh en
de Iraanse Vrijheidspartij van ex-premier Bazargan. M.a.w. de Golfoorlog zorgde
ervoor dat de Islamitische Republikeinse Partij haar greep op de hele Iraanse
samenleving kon verstevigen. Zoals de mullahs er in 1979 waren in geslaagd de
massa achter de doelstellingen van de revolutie te scharen, zo lukte het hun nauwelijks
een jaar later in naam van diezelfde revolutie de oorlog tegen Irak te voeren. Hoe
anders is de mobilisering van een miljoen vrijwilligers te verklaren (de zgn. ‘Bassijis’
of ‘verdrukten’) die als ‘een menselijke vloed’ op de vijand worden afgestuurd om
de heilige stad Kerbala te gaan bevrijden? Deze beperkte Kerbala-offensieven passen
perfect in de Iraanse psychologische oorlogsvoering. Zoals de voorzitter van de
parlement, Rafsanjani, het zei: ‘Een militaire overwinning heeft voor ons een
symbolisch karakter; ze laat ons volk en de buitenwereld zien dat de Iraanse revolutie
heeft getriomfeerd’1. Vóór 1979 streden in Iran diverse afscheidingsbewegingen voor
autonomie (o.a. in Khuzistan en in Koerdistan). Vandaag triomfeert een fervent Iraans
nationalisme: ook de tegenstanders van het regime staan achter de oorlog tegen het
gehate Irak. Geen enkele Iraanse leider kan zich nog veroorloven een oneervol
vredesverdrag te ondertekenen; daarvoor zijn de offers die aan de bevolking zijn
opgelegd te groot geweest.
Als er in Iran nog enige oppositie is, dan vooral binnen de Islamitische
Republikeinse Partij. In de Majlis (het volksparlement) bestaan nl. twee strekkingen.
Enerzijds die van de ajatollah Montazeri, die is aangeduid als Khomeinis opvolger
en die als hoofd van de ‘Raad der Bewakers’ een vetorecht heeft over de hele
wetgeving; anderzijds die van de voorzitter van het parlement, Rafsanjani, die er al
vaak in geslaagd is de verschillende fracties met elkaar te verzoenen. De
meningsverschillen tussen deze twee leiders en hun respectieve aanhang betreffen
niet de oorlog - beiden willen strijden tot de volledige overwinning - maar hebben
veeleer betrek-

1

Geciteerd in The Middle East, oktober 1986, p. 8.
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king op de organisatie van het economische leven. Montazeri staat afkerig t.o.v.
landhervorming, belastingheffing en overheidscontrole op de buitenlandse handel;
Rafsanjani pleit voor een grotere staatsinterventie en overheidsregulering van het
economisch leven. Naarmate de Iraanse economie meer onder de oorlog lijdt, zal de
tweespalt tussen deze twee groepen in de toekomst eerder verbreden dan versmallen.
Met die economie gaat het voortdurend bergaf. De revolutie veroorzaakte reeds
een forse achteruitgang in de industriële produktie en nu een aantal petroleumterminals
vernietigd zijn, verliest Iran op de koop toe een belangrijk deel van zijn buitenlandse
deviezen2, zodat het niet langer uitrustingsgoederen kan importeren die het nodig
heeft voor zijn binnenlandse produktie. Zijn geringe kredietwaardigheid maakt
buitenlandse geldleningen onwaarschijnlijk. Een bloeiende zwarte markt, de
galopperende inflatie, de schaarste aan bepaalde levensmiddelen vervolledigen dit
somber beeld van een autarkische economie die zonder buitenlandse steun moeilijk
leefbaar is. Het zijn precies deze argumenten die door tegenstanders van de oorlog
worden gehanteerd om het regime ervan te overtuigen dat een beslissende overwinning
op Irak onmenselijk zware economische offers zal vergen. Vooralsnog vallen hun
oproepen echter in dovemansoren. De ajatollah Shariatmadari werd in december
1982 spreekverbod opgelegd, anti-oorlogsdemonstraties werden uit elkaar geslagen,
het voorstel van de groep rond Bazargan om over het voortzetten van de oorlog een
referendum uit te schrijven werd weggestemd en vele tegenstanders van de oorlog
zijn in de gevangenis beland.

De buurlanden
Omdat Bagdad steeds heeft beweerd dat het in de Golfoorlog in de eerste plaats ging
om een Arabisch-Perzisch conflict, was er Iran veel aan gelegen tenminste enkele
Arabische bondgenoten te vinden. Vooral op Syrië kon het van meet af aan rekenen.
Tussen de regerende alawieten in Syrië en de sji'ieten van Iran bestaat er een zekere
verwantschap, en Teheran en Damascus koesteren een gemeenschappelijke afkeer
voor de Ba'athpartij die in Bagdad aan de macht is. De jongste jaren echter zijn de
betrekkingen tussen Syrië en Iran er niet op verbeterd: in Libanon staan pro-Syri-

2

In 1985 bedroeg de opbrengst uit de verkoop van ruwe aardolie ongeveer 23,5 miljard dollar;
in 1986 liep ze met 3 miljard dollar terug.
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sche en pro-Iraanse groepen elkaar naar het leven, en Syriës toenaderingspolitiek tot
Jordanië wordt door Iran met wantrouwen gadegeslagen.
Verder heeft Iran geprobeerd in diverse Arabische landen het verzet tegen de
feodale regimes te stimuleren. De grondwet van de Islamitische Republiek roept
allen op bij te dragen tot de politieke en culturele eenheid van de islamitische wereld.
Die pogingen om de Iraanse revolutie te exporteren, zijn tot nog toe mislukt, al kan
niet worden ontkend dat de Iraanse revolutie in de Arabische landen een grote
weerklank heeft gevonden. Einde 1981 rolde de regering van Bahrein een complot
op waarbij in Iran opgeleide samenzweerders waren betrokken. In Libanon steunt
Iran de terroristen van de sji'itische Hezbollahgroep en in Saoedi-Arabië probeerden
Iraanse ‘pelgrims’ tijdens de ‘hajj’ naar Mekka politieke onrust te stoken. Als reactie
daarop werd in mei 1981 de Samenwerkingsraad voor de Golf opgericht. De leden
van deze organisatie, Koeweit, Saoedi-Arabië, Oman, Bahrein, Katar en de Verenigde
Arabische Emiraten, hebben in ijltempo hun defensieinspanningen opgevoerd en al
geven zij Irak geen rechtstreekse militaire steun, zij verdedigen zijn diplomatieke en
economische belangen. Saoedi-Arabië is Iraks belangrijkste bondgenoot. Binnen de
OPEC bekampt het Irans oliebelangen en het levert Irak militaire faciliteiten. Om de
kwalijke gevolgen van de Iraanse revolutie binnen de perken te houden, heeft
Saoedi-Arabië er alle belang bij dat Irak een militair sterke staat wordt die de Iraanse
agressie kan weerstaan.

De Sovjetunie
Voor de SU kwam de Golfoorlog op een hoogst ongelegen moment. Moskou werd
door zowat de hele islamitische wereld bekritiseerd omwille van de inval in
Afghanistan; bovendien stonden de betrekkingen met Irak (waarmee nochtans in
1972 een vriendschaps- en samenwerkingsverdrag was ondertekend) onder
hoogspanning. Bagdad voelde namelijk weinig voor een toenadering tot Syrië, de
andere bondgenoot van de SU in de regio, en had bovendien harde maatregelen
afgekondigd tegen de communistische partij. Wat Iran betreft, zag de SU, zeker in
het begin in de revolutie een kans om meer invloed te verwerven in het gebied van
de Perzische Golf. Iran heeft immers een lange gemeenschappelijke grens met de
SU (overigens ook met Afghanistan) en behoorde vóór 1945 gedeeltelijk tot de
Sovjetrussische invloedssfeer. En vooral: de mullahs hadden het pro-Westers regime
van de sjah omvergeworpen. Maar nog geen jaar

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

33
na de revolutie beschuldigde het Kremlin reeds de conservatieve geestelijken ervan
dat zij de progressieve tendens van de revolutie ondermijnden. De door Irak uitgelokte
Golfoorlog was in de ogen van de SU bevorderlijk voor de belangen van het
pro-Westers bondgenootschap van bepaalde Arabische staten en dus schadelijk voor
het ‘progressieve’ deel van de Arabische wereld. Aanvankelijk ging de economische
en militaire hulp dan ook alleen naar Iran. Maar toen Iran de Tudeh, de
communistische partij, ging vervolgen en zich steeds compromislozer opstelde, ging
Moskou nauwer bij Irak aanleunen. De Golfoorlog houdt immers ook voor de SU
gevaren in. Niet dat zij, zoals het Westen, economisch van de regio afhankelijk is,
maar de VS zouden, onder het mom dat zij de vrije scheepvaart in de Perzische Golf
willen garanderen, in sommige Iraanse acties een alibi kunnen vinden om
gewapenderhand te interveniëren. Vandaar dat Moskou sinds 1980 al verschillende
keren voorgesteld heeft het strijdgebied te neutraliseren. Om haar diplomatieke positie
in de regio te versterken, probeert de SU daarnaast ook de betrekkingen met de landen
van de Samenwerkingsraad voor de Golf te normaliseren. Vooralsnog schijnt alleen
Koeweit op die toenaderingspogingen te willen ingaan.

De Verenigde Staten
Normalerwijze hadden de VS in 1971 het machtsvacuüm in het gebied van de
Perzische Golf, dat na het vertrek van de Britten ontstaan was, moeten opvullen. Dat
is niet gebeurd, en toen de oorlog tussen Iran en Irak uitbrak, onderhield Washington
zelfs met geen van beide partijen diplomatieke betrekkingen. De VS hadden dan ook
geen eigen diplomatieke visie op dit conflict, hun beleid is grotendeels tot stand
gekomen in reactie op dat van de SU. Om de Westerse toegang tot de Perzische Golf
te vrijwaren, moest Washington beletten dat Sovjetgezinde groeperingen de regimes
van de conservatieve staten zouden ondermijnen. Verder vreesden de VS dat de
oorlogvoerende partijen een beroep zouden doen op de SU om in het conflict te
bemiddelen, waardoor de politieke invloed van de SU in het hele Midden-Oosten
zou worden versterkt. Ook het Sovjetrussisch-Iraanse vriendschapsverdrag van 1921,
dat door Iran niet meer erkend wordt, maar nooit officieel is opgezegd, baarde de
Amerikaanse administratie zorg: krachtens dit akkoord is het de SU in bepaalde
omstandigheden toegestaan op Iraans territorium in te grijpen.
Voor Iran kon de Amerikaanse diplomatie slechts weinig sympathie opbrengen.
De Iraanse Revolutionaire Wachten hadden 444 dagen lang hun
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ambassade bezet, hun militair hoofdkwartier in Beiroet opgeblazen, een terreuroperatie
die 241 Amerikaanse militairen het leven kostte. Haat is natuurlijk wederkerig. Voor
Iran waren de VS de gevaarlijkste supermacht van de twee, vooral omdat hun
cultuurbeeld appelleert aan een groot deel van de bevolking in de Islamitische landen.
Zoals Khomeini eens zei: ‘Voor economische sancties of voor militaire interventie
van het Westen zijn wij hoegenaamd niet bang, wel voor de nefaste invloed die door
Westerse universiteiten wordt uitgeoefend’ (D. Pipes, pp. 948-949). Maar dit
anti-Amerikanisme van Teheran heeft ook rationelere gronden. Wie was
verantwoordelijk voor het opdoeken van de regering-Mossadegh in 1953? Wie hield
het repressieve regime van de sjah mee in stand?
De relatie tussen Washington en Bagdad daarentegen is gestadig verbeterd. In
1984 werden de diplomatieke betrekkingen hersteld. Vanzelfsprekend wordt deze
ontwikkeling gestimuleerd door de conservatieve Arabische landen, terwijl
Washington zelf hoopt op de vorming van een stevig Arabisch blok, bestaande uit
Egypte, Jordanië en Irak, dat een tegenwicht kan vormen voor het
Sovjetrussisch-Syrisch bondgenootschap.
Wat de Golfoorlog betreft hopen de VS op een vredesakkoord waarbij geen van
beide partijen zich als overwinnaar kan beschouwen. Centraal daarin staan twee
beginselen: om gebied te verwerven mag geen geweld worden gebruikt (waarmee
impliciet het Iraakse optreden wordt veroordeeld) en niemand mag zich mengen in
de binnenlandse aangelegenheden van een andere staat (wat neerkomt op een
veroordeling van Iran). Mocht een van beide partijen een totale overwinning behalen,
dan zou zij in het gebied een hegemoniale politiek kunnen gaan voeren, zo vrezen
de VS, terwijl de verliezer waarschijnlijk nauwer zou gaan aanleunen bij de SU.
Noch het een, noch het ander dient de Amerikaanse belangen. Voorlopig schijnen
de VS niet van plan zelf gewapenderhand in te grijpen, maar zij hebben hun militaire
slagvaardigheid in de regio wel opgevoerd. In de Indische Oceaan patrouilleren
Amerikaanse vliegdekschepen, in Bahrein werden militaire basissen aangelegd, aan
Saoedi-Arabië werden vliegende radarstations en Stingerraketten geleverd, terwijl
op ieder moment de ‘Rapid Deployment Joint Task Force’ (230.000 manschappen)
kan worden ingezet. In ieder geval werd het machtsvacuüm opgevuld.

Besluit
Uit het bovenstaande kunnen we voorlopig het volgende concluderen:
1. Het Iraanse experiment is geslaagd. Het fundamentalisme, de terugkeer
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naar de traditie, heeft niet alleen het autoritaire regime van de sjah
omvergeworpen, het heeft er bovendien toe bijgedragen dat de Iraanse natie
weerstand kan bieden tegen een militair-technologisch veel sterkere en door de
supermachten gesteunde vijand. Omdat het van de internationale gemeenschap
nooit iets anders dan tegenkanting heeft ervaren, gelooft Iran niet in buitenlandse
bemiddeling. Dat is een belangrijk nieuw feit in de na-oorlogse internationale
betrekkingen. Het verklaart ook waarom het conflict tussen Irak en Iran buiten
het traditioneel bipolair machtssysteem om wordt uitgevochten, met
conventionele, niet-nucleaire wapens, terwijl noch de VS, noch de SU voorlopig
in staat zijn de strijd te doen beëindigen.
2. Omdat Iran op een ‘goedkope’ manier oorlog weet te voeren (door massa's
soldaten het slagveld op te sturen), terwijl Irak enorme sommen moet besteden
aan de aankoop van moderne wapens, speelt de tijd in het voordeel van Teheran.
Zolang de Iraanse troepen er niet in slagen een snelle doorbraak door de Iraakse
verdedigingslinies te forceren, blijft het conflict regionaal. Mocht Irak echter
in staat zijn de Iraanse olie-export volledig stil te leggen, dan zou er
internationaal een gevaarlijke situatie ontstaan. Iran zou er geen belang meer
bij hebben de Golf voor de internationale scheepvaart open te houden. En het
Westen betrekt 60 tot 70% van zijn aardolie uit de regio.
3. Zowel het regime van Iran als dat van Irak schijnen op korte termijn vrij stabiel
te zijn. Aangezien beide staatshoofden van het conflict een diplomatieke
prestigeslag hebben gemaakt en daarbij steunen op een fanatieke bevolking, is
een vredesverdrag zonder gezichtsverlies voor minstens één van beide partijen
weinig waarschijnlijk. Zolang bovendien de VS, de SU en derde landen de
oorlogvoerende partijen blijven bewapenen, kan van vredesonderhandelingen
geen sprake zijn. Zolang ook blijft de internationale wapenmaffia de eigenlijke
winnaar van het conflict en dreigt het Iraans-Iraakse conflict een van die
onoplosbare vraagstukken te worden van ons hedendaags internationaal
wereldbestel.
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Switi Sranan, Bigi Kondre
Zoet Suriname, Groot Land
Leo Geerts
Tot augustus 1986 kende ik Suriname slechts door de fascinerende literaire
scheppingen van Edgar Cairo, Leo Ferrier, Bea Vianen, Astrid Roemer, Albert
Helman en vele anderen1. Hoe ziet Suriname, de vroegere Nederlandse kolonie ten
noorden van Brazilië, er in werkelijkheid uit? Toen ik er in 1986 heen reisde, had de
confrontatie tussen literatuur en realiteit voor mij een verwarrend déjà-vu-effect. Het
straatbeeld van rassen, culturen, religies in de prachtige hoofdstad Paramaribo, de
bijgelovige praatjes in cafés en eethuisjes, de geheimzinnige, onbespreekbare
magische voorwerpen in enkele bosnegerdorpen, een ‘Arische’ tempel in de stad van
de rijke Hindoestaanse rijstboeren, Nieuw-Nickerie, het erfje vol kokosbomen van
een zwarte boer in Totness, de palmolieplantage in Victoria, de rode laterietwegen...
niets was er, of ik herkende het vanuit de literatuur. Maar dat de auto's er links reden
was een ware verrassing. Evenals de gewoonte je schoenen uit te doen als je ergens
op bezoek gaat. Alles was vertrouwd, veel heel nieuw.
De aangename saunatemperatuur (35-40 graden, 80-90% vochtigheidsgraad, twee
heftige plensbuitjes per dag) droeg nog meest van al bij tot mijn oppervlakkige illusie
dat dit nog altijd Switi Sranan was, sweet Suriname, het paradijs waar zwarte
immigranten in het koude, overgeorganiseerde Nederland met heimwee aan
terugdenken. Racisme was er niet te zien; een bekende actrice vertelde me, toen ik
terug was in België, dat ze nooit beseft had dat ze zwart was, voor ze naar Europa
kwam. Toch was

1

De dubbele titel die ik aan mijn artikel heb gegeven, is een hommage aan de vele dubbele
titels van de onvolprezen Edgar Cairo. Over verschillende van de hier genoemde auteurs cfr.
L. Geerts, Surinaamse en Antilliaanse literatuur. Een inleiding, in Streven, december 1983,
pp. 233-240; Surinaamse en Antilliaanse literatuur. Enkele voorbeelden, in Streven, januari
1984, pp. 336-347; Helman en Cairo. Een indiaanse en een zwarte visie op Suriname, in
Streven, december 1984, pp. 240-251.
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Switi Sranan in augustus 1986 al bezig aan het taaie gevecht om een ‘bigi kondre’
te worden, een ‘big country’. Niet ‘switi’, maar dreigend waren de
opsporingsplakkaten met de gezichten van het junglecommando van Ronnie
Brunswijk. Ze waren toen al door de tropische zon en regen verbleekt, maar augustus
1986 gaf pas het begin te zien van de tragische broedersstrijd. Aan de ene kant ‘de
harde soelatemmer’ (Brunswijk), aan de andere ‘de stoere stadse strijder, door
junglezon getaand’ (Bouterse). De dichter Frits Wols schreef neer wat velen toen
dachten: ‘Waarom, o God, dit wreed gebaar/van mens tot mens/in 't oervergeten
woud?’2.
Was mijn tocht van Cayenne (Frans-Guyana), dwars door het onrustige oosten,
naar Paramaribo nog redelijk rustig, drie weken later bleek een toeristische uitstap
naar de Marowijnerivier (op de grens met Frans-Guyana) de laatste uitstap van die
aard. Nog terwijl we op Stoelmanseiland zaten, werd het plaatsje waar we in de
korjaal waren gestapt (een smal kano-achtig vaartuig dat door de soelas stroomversnellingen - klieft), overvallen. We ontkwamen met een vliegtuigje. Kort
daarna werd Stoelmanseiland - alleen per korjaal of via de lucht bereikbaar - het
hoofdkwartier van opstandeling Ronnie Brunswijk.
Echte schaarste was er toen nog niet. Geen kaas, geen chocola, af en toe geen
sigaretten, maar op de prachtige markt van Paramaribo vond je de tropische
lekkernijen in overvloed: kokos, mango, avocado, knippa, groenten, banaan (alleen
gekookt of als bakabana eetbaar) en bacove (rauw eetbare banaan) en de gevarieerde
voorraad vis uit de vele rivieren. Voor onze gastheer, de Vlaamse ontwikkelingshelper
Jef Van Lint, kochten we in het plaatsje Boskamp aan de Coppenamerivier een
‘kandratieki’, een heerlijke, grote vis. Jef glunderde, want Boskamp was een Belgisch
project waarover hij waakte als een bezorgde huisvader. Veel meer dan het bouwen
en onderhouden van een aanlegsteiger, zodat de korjalen van de vissers niet langer
in het slijk dienden aan te meren, en van een infrastructuur voor de visverwerking
door de vissers zelf, was dit project niet. Het was een goed voorbeeld van hulp die
de leefgewoonten en gebruiken niet verstoort. Het plaatsje was erdoor opgeleefd.
Wel deed zich toen al een toenemend gebrek aan onderdelen gevoelen. Met de
artiest Juriaan Brand-flu schuimde ik op een middag alle berijdbare wegen van het
district Saramacca af op zoek naar velgen voor zijn bus. Niet dat hij velgen nodig
had; wat hij nodig had waren nieuwe banden, maar die pasten niet op de oude velgen,
dus dienden er nieuwe gezocht bij

2

In het gedicht Verstoor Niet Mijn Gedachten in Deus ex Machina, nr. 42.
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roestende tractoren en vrachtwagens op boerenerven. Improvisatie. Ook op de
palmoliefabriek Victoria hoorde ik dergelijke verhalen over ingewikkelde
improvisaties om de machines draaiende te houden. Maar toen draaiden ze tenminste
nog.
Een politiestaat heb ik er zeker niet meegemaakt. In eethuisjes, op straat, op het
veer over de Surinamerivier hoorde ik zowel vertogen over het ‘cowboygedoe’ van
opstandeling Brunswijk als spottende opmerkingen over de onmacht van Legerleider
Desi Bouterse om een eind te maken aan de schaarste en aan de ontwrichtende acties
van Brunswijk. Met de Nederlandse ster-journalist en Bouterse-adviseur Wim Oltmans
kon ik in hotel Torarica vrijuit over mijn indrukken praten. Oltmans zelf vertelde
over een ontmoeting van Desi Bouterse met de kapiteins van de bosnegerdorpen in
het toen nog niet verlaten grensstadje Albina (waar wel al doden waren gevallen).
Het was één van de laatste pogingen om de invloed van Brunswijk in de jungledorpen
te breken. Oltmans' missie had geen succes. De illusie van ‘switi Sranan’ in augustus
1986 bestaat in juli 1987 niet meer. Het junglecommando heeft de economie deerlijk
ontwricht. De Victoriafabriek ligt stil; de mijnen van Moengo leveren geen grondstof
meer voor de aluminiumfabrieken van Suralco (de Amerikaanse firma Alcoa)
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en Billiton (Nederlands). Volgens de kranten zou Suralco de Verenigde Staten om
militaire bijstand hebben verzocht tegen het ‘terrorisme’ in Suriname. Niet dat het
moeilijk is om vanuit de jungle harde klappen toe te brengen aan een economie die
aan breekbare draadjes hangt.
Eén zo'n breekbaar draadje is de brede rode laterietweg die van Paramaribo naar
de krachtcentrale in Afobaka voert, aan de stuwdam van het kunstmatige
Brokopondomeer. 's Nachts is die weg in handen van ieder die er iets wenst te
ondernemen. Eén keer zat Paramaribo zonder elektriciteit omdat een pyloon was
opgeblazen. Toen ik zelf een ongeval had bij de Victoriafabriek, een eindje van die
weg af, leerde ik hoe levensnoodzakelijk dat éne dunne draadje is. Er was geen andere
verbinding met de kliniek. Zonder de hulp van zwarte truckers (bosnegers) en
kaderleden van de fabriek was ik daar hulpeloos geweest. Het bewaken van die éne
weg alleen al is een taak die het Surinaamse leger nauwelijks aankan.
Geen wonder dat Paramaribo nu eilende kent. Dat er voedselbedelingen ingericht
moeten worden. Dat er eindeloze rijen zijn voor vitale produkten. Eén grapje illustreert
dit. Een man gaat alsmaar in de rij staan, niet om iets te kopen, maar omdat hij pas
zijn rijbewijs heeft behaald, maar er geen auto is waarmee hij zou kunnen rijden.
Surinamers zijn goedlachs. Wat niet belet dat de scholierenbetogingen van enkele
maanden terug brutaal door de militairen uiteengeslagen werden.
Het ergst zijn de bosnegerdorpen in het oosten er aan toe. Tienduizenden bosnegers
zijn de Marowijne overgestoken naar Frans-Guyana, waar ze in kampen vegeteren.
Een typerend detail: hoewel de hulp vanuit Nederland snel en efficiënt was, moesten
de veel erger getroffen Indianen op de rivier wachten tot een Franse dokter aan de
alarmbel trok. Brunswijk is een bosneger en heeft op zijn minst de passieve steun
van de bosnegerdorpen nodig; tegenover de Indianen was hij minder voorzichtig.
Die zaten tussen twee vuren. Kortom, de situatie is verrot. De zwakste betaalt het
meest. Hoe is het zover gekomen? Een stukje geschiedenis.

De ‘mensenrechten’ van de Nederlandse neokolonialisten
In 1975 ‘kreeg’ Suriname van Nederland zijn onafhankelijkheid. Dat betekende een
democratie naar westers model. Wat neerkomt op: indirecte zetbazen van het
moederland. In het geval van Suriname waren de ‘oude politieke partijen’, zoals ze
vandaag genoemd worden, goed voor een corrupt regime met een schijn van
democratie. In een land met amper 400.000 zielen, waarvan twee derden in de
hoofdstad, geeft dit aanleiding tot een
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dorpspolitiek van gunstjes in ruil voor politieke steun. In de ambtenarij (toen en nu
beheerst door de zogeheten ‘stadscreolen’, stedelijke zwarten) leidde dit tot groteske
toestanden, waarover zo dadelijk meer.
In 1980 ‘greep’ Suriname zijn onafhankelijkheid. De aanleiding was ontevredenheid
bij de lagere militairen in het leger. De kleine rebellie sloeg over in een sprong naar
voren, in de ‘Sergeantencoup’ of de ‘Februarirevolutie’, al naargelang je het bekijkt.
Uit de aanvankelijk kleine rebellie kwam sportinstructeur Desi Bouterse naar voren
als de eerste, eigen leider van Suriname. Hij was de eerste die de macht niet ‘kreeg’,
maar ‘greep’. Hij zou bovendien een man blijken te zijn met gematigde, progressieve
ideeën.
Er werd aanvankelijk gestreefd naar socialiserende maatregelen. Er kwam
bijvoorbeeld aandacht voor ‘het disctrict’, zoals de gebieden buiten groot-Paramaribo
genoemd worden, die traditioneel als achterlijk en ongeschikt voor het centrale beleid
werden beschouwd. Zelf maakte ik daarvan nog een uitvloeisel mee.
Onderwijsdeskundigen, schrijvers en dichters werden naar districtsplaatsen uitgestuurd
om de eindejaarsfeesten van de scholen op te luisteren. In het arme Totness werden
ze enthousiast begroet; de kinderen van de rijstboeren in het rijke Nieuw-Nickerie
voelden zich ver boven de mensen uit de hoofdstad verheven. Het is slechts één
voorbeeld, maar het is tegelijk een symptoom voor de sociale impact die het
regime-Bouterse in essentie gehad heeft. Ook de gezellig dikke, spontane, zwarte
volksvrouwen op een anti-apartheidsavondje in Paramaribo lieten er geen twijfel
over bestaan waar hun sympathie lag.
Misschien is de oorspronkelijke poging van het regime-Bouterse nog het best te
illustreren met de volgende, ongetwijfeld door de volksmond aangedikte anekdote.
Op een bepaalde dag om een bepaald uur moesten alle ambtenaren zich op hun stoel
in hun kantoor bevinden; de militairen wilden immers wel eens weten hoeveel
ambtenaren er precies waren en degenen die niet effectief in dienst waren, zouden
worden ontslagen. De volksmond wil dat er die dag tientallen ambtenaren, van wie
soms niet eens het bestaan vermoed werd, vochten om één stoel.
In Nederland schildert men Bouterse liefst af als een brutale Latijnsamerikaanse
‘dictator’. Daarmee onderschat men de enorme impuls die dit regime oorspronkelijk
aan het land kon geven. Het maakte korte metten met de corrupte ‘oude’ politiek op
raciale basis. Vandaag heet de VHP niet langer Verenigde Hindoestaanse Partij, maar
Vooruitstrevende Hervormingspartij. Met het oog op de eventuele verkiezingen in
november a.s. richtte Bouterse mee de Nationale Democratische Partij op naast de
tradi-
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tioneel-zwarte Nationale Partij Suriname. Het feit dat de volksmond evenwel NDP
meteen maar heeft omgedoopt tot ‘Nationale Dievenpartij’ toont aan dat ook het
dwepen met Bouterse niet realistisch meer is. Veel oorspronkelijke idealen zijn
verzand.
Ondanks alles moet de realistische waarnemer erkennen dat het regime-Bouterse
een originele formule was, waarin het streven naar een echte democratie (ook voor
de armen en de districten) gecombineerd werd met een autoritair anti-corruptie-beleid.
Tijdens vele episodes werd de waakhondfunctie van de militairen evenwel aanleiding
tot terechte beschuldigingen van willekeur en dictatuur. Dit heeft te maken met de
machtsverhoudingen van de militairen onderling en met de dubieuze rol van
Nederland. Hoe men daarover ook oordeelt, het keerpunt kwam in 1982 met de
zogeheten ‘decembermoorden’.
Bouterse is nooit de onbetwiste machthebber geweest. Het meest typerend was
het groteske duel met zijn rivaal Rambocus. Volgens de legende werd de tweestrijd
Bouterse-Rambocus (maart 1982) uitgevochten met de twee tanks die het land rijk
was en kwam heel Paramaribo toekijken hoe het zou aflopen. Op een vergelijkbare
manier wordt het optreden van Ronnie Brunswijk vandaag verklaard uit de
ontevredenheid van deze ex-lijfwacht van Bouterse, die niet de mercedes kreeg
waarop hij zijn zinnen had gezet. Eveneens zou de strateeg achter Brunswijk, de
officier Michel Van Rey, nog een oude rekening met Bouterse te regelen hebben
sinds de coup van 1980. Dergelijke anekdotes simplifiëren uiteraard de situatie. Wat
‘ontevredenheid’ van een ex-lijfwacht heet, zou geen jungle-commando tot stand
brengen, indien het niet beantwoordde aan een reële misnoegdheid bij grote groepen
van de bevolking.
Het keerpunt was dus december 1982. Er was sociale onrust ontstaan, er waren
stakingen; die gingen gepaard met politieke agitatie tegen de militairen. Ondanks
zijn achtereenvolgende flirts met Castro, Maurice Bishop van Grenada en later
Kaddafi, maar altijd met een voorzichtig oogje op de reacties in de VS en Brazilië,
was Desi Bouterse niet de charismatische leider geworden die deze onrust aankon.
Hij was niet door een guerrilla of uitzonderlijke populariteit aan de macht gekomen,
maar door een coup en een handig spel met zijn directe rivalen. Toen de agitatie
aanzwol tot een dreigende storm, sloegen de militairen terug - men zegt nog altijd
tegen de zin van Bouterse zelf, maar dat doet er niet veel toe. Vijftien mensen werden
zonder vorm van proces vermoord. Onder hen vakbondsleiders, een bekende
journalist, politici. sindsdien zitten er enkele emigranten in Nederland die weten dat
ze slechts per toeval de dans zijn ontsprongen.
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Sindsdien moet voor enkele groepen in Nederland en in Suriname Bouterse ‘weg’,
hoe dan ook.
Op dat moment speelde Nederland een hypocriete rol; het werd wel niet de
zedeprekende ‘cop of the world’ (zoals dissidente Amerikanen hun land in de
Vietnamtijd noemden), maar dan toch ‘the cop of Suriname’. Nederland stopte
anderhalf miljard gulden ontwikkelingshulp in de koelkast en zei dat het geld slechts
vrij zou komen wanneer de ‘mensenrechten’ en de ‘democratie’ in Suriname hersteld
zouden zijn. Die situatie versnelde de achteruitgang van de economie en is daardoor
verantwoordelijk voor de meeste moeilijkheden van Bouterse. En voor de mislukking
van zijn pogingen om de democratie weer in te voeren. Zonder de systematische
uithongering van het land door Nederland zouden ‘mensenrechten’ en democratie
al lang hersteld zijn en zou het junglecommando van Ronnie Brunswijk nooit een
poot gehad hebben om op te staan.
Ook nu heeft het slechts een halve poot. De oppositie in Nederland en Suriname,
die geld zou moeten opbrengen voor wapens en transport, is hopeloos verdeeld.
Daardoor is het junglecommando veroordeeld tot een uitputtingsslag: dank zij de
wankele infrastructuur van het land, dank zij de jungle kan het de economie kwade
klappen toebrengen en zo de ontevredenheid aanwakkeren in de hoop dat Bouterse
het begeeft. Maar het kan geen alternatief bieden. Nu al vrezen politici dat het
junglecommando alleen maar een machtswisseling wil en anderzijds heeft het
junglecommando terecht alleen maar minachting voor politici die wel op zijn kar
willen springen, maar niet zijn risico's willen delen.
Voorlopig blijft als enig perspectief de door Bouterse duchtig voorbereide
democratisering, die trouwens alleen maar door Brunswijk en Nederland is vertraagd.
Een referendum over een nieuwe grondwet in september 1987, verkiezingen in
november 1987. Als dit mislukt, zal Suriname ongetwijfeld ofwel afglijden naar de
armoe van Guyana (het vroegere Brits-Guyana) dat vandaag gastarbeiders levert aan
Suriname, ofwel onder vreemde voogdij komen. In het eerste geval komt er een erger
dictatuur dan het huidige regime, in het tweede is die evenmin uitgesloten.

Bosnegers en stadscreolen
Er is één dramatische ontwikkeling waarover aan beide zij den van de barrière nog
weinig gepraat wordt. Bij gebrek aan wapens en een politiek perspectief is het
junglecommando teruggevallen op een onzalige rol als
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katalysator voor de traditionele animositeit tussen bosneger en stadscreool. De
bosneger stamt af van slaven die zichzelf bevrijd hebben en die boven de watervallen
een eigen samenleving hebben opgebouwd, even authentiek en zelfstandig als de
Indianendorpen. Zelf heb ik kunnen zien hoe bijvoorbeeld in Poketti, het dorp waar
in de vorige eeuwen de gevluchte slaven hun kettingen konden doorzagen omdat de
blanken hen niet zover achternazaten, de bosneger een grote fierheid toont tegenover
de toerist. Terecht. Hij is de soelatemmer! Hij leeft in harmonie met de jungle en
heeft de stad niet echt nodig. Zolang deze mentaliteit de bosnegerbeschaving in stand
hield - door de migratie naar de stad en, erger, naar Nederland tegen te werken - was
deze animositeit gezond. Nu echter dwarsboomt ze de symbiose tussen jungle en
industrie, zoals die de laatste decenniën gegroeid was. Vele bosnegers werkten in de
palmolie van Patamacca en Victoria, kwamen met goede gages naar huis uit de mijnen
van Moengo, zorgden voor het vervoer door de stroomversnellingen, voor visvangst...
Heel deze moeizame integratie is nu voor twee, drie generaties verknoeid. Dat is niet
alleen de schuld van Brunswijk, maar ook die van het regime-Bouterse; te laat heeft
het ingezien hoezeer het ook van de bosnegergemeenschappen afhankelijk is. Hooguit
werd dit inzicht vertaald in scheldpartijen over de ‘bende van Brunswijk’. Die
volstonden niet om het vertrouwen van de bosnegergemeenschappen te bewaren.
Vooral niet toen het leger niet in staat bleek om onschuldige en vredelievende
dorpelingen anders te behandelen dan de gewapende tegenstanders. Zonder de
integratie van bosnegers en Indianen zal ‘Sranan’ nooit meer ‘switi’ zijn en nooit
een ‘bigi kondre’. Dat is de diepste tragiek van deze shakespeareaanse tragedie.

Schrijven naar karakter
Wat heeft deze politieke beschouwing met literatuur te maken? Ten eerste kan je de
recente Surinaamse literatuur in het land zelf slechts ten volle appreciëren met een
minimale kennis van de situatie ter plekke. Ten tweede blijkt er in de meest recente
produktie een verschuiving op te treden naar meer politieke of ten minste
sociaal-economische implicaties. Een en ander kan ik illustreren als ik iets zeg over
een recent Surinamenummer van Deus ex Machina (nr. 42, juni 1987) en vertel hoe
het tot stand is gekomen.
Mijn bezoek aan Suriname in augustus 1986 was niet toeristisch. Het werd gedeeltelijk - gefinancierd met een schrijvers-reisbeurs van het ministe-
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rie voor Vlaamse cultuur. De Vlaamse ontwikkelingshelper Jef Van Lint en vooral
zijn energieke vrouw Tine Gijsen brachten me in contact met de merkwaardige
hindoestaanse filosoof en ambtenaar James Ramlall. Deze promoveerde met een
scriptie over Het Probleem van het Zijn in Sankara en Heidegger en kreeg de
allereerste Surinaamse driejaarlijkse staatsprijs voor zijn dichtbundel Vindu (1982).
Hij is ambtenaar, maar ook directeur van het Caribean Center, een cultuurcentrum
dat probeert Suriname te integreren in het geheel van het Caribisch gebied. Door zijn
tussenkomsten ontmoette ik zowat iedereen die in Suriname schreef, schilderde of
beeldhouwde. En uiteraard de neerlandicus uit Nijmegen, Michiel van Kempen.
Aangezien de culturele betrekkingen tussen België en Suriname sinds december 1982
ook bevroren zijn, dienden mijn contacten langs deze semiofficiële kanalen te lopen.
Dat maakte ze niet minder interessant, integendeel. Toch lijkt me de Belgische
(Vlaamse) houding op cultureel gebied in dit geval misplaatst: ze treft individuen
die met het regime niet vereenzelvigd kunnen worden. En die hulp nodig hebben. In
Suriname is een uitgave zonder subsidie (druksubsidie bijvoorbeeld) niet haalbaar.
Michiel van Kempen, die uiteindelijk de bloemlezing voor Deus ex Machina
samenstelde, was niet aan zijn proefstuk. Hij had pas een bundel Nieuwe Surinaamse
Verhalen (Volksboekwinkel, Paramaribo, 1986) klaargestoomd. Nu, een jaar later,
publiceerde hij een polemisch schriftje over zijn bemoeienissen en ervaringen met
de Surinaamse literatuur, met schrijvers en cultuurpolitici, De Knuppel In Het
Doksenhok (Volksboekwinkel, Paramaribo, 1987). Het boekje geeft verslag van
geduldig werk, van begeleiding van auteurs en van inspanningen om hun werk
gepubliceerd te krijgen. Een vergelijking tussen zijn Nieuwe Surinaamse Verhalen
en het Deus ex Machina-nummer dringt zich vanzelf op.
De Nieuwe Surinaamse Verhalen sluiten vrij nauw aan bij de traditie die ook in
de laatste in Nederland gepubliceerde Surinaamse prozabundeling, I Sa Man Tra
Tamara!? (Bezige Bij, 1972), al aan bod kwam. Heel typisch daarin zijn thema's
zoals een banale verleiding (Celia en Cecilia, Paul Marlee), het gezellige
liefde-en-leugen-leventje van een oude versierder (Gai, Ruud Mungroo), een grappig
vertelde zelfmoordpoging (Gas, Paul Bandel), de onvruchtbaarheid van een echtgenoot
(Hij wilde licht, Rappa), de wraak van het lot - via een loslopende verwaarloosde
straathond - op een tante die haar pupil verwaarloost (Charli's Tante, Coen Ooft),
het bizarre, omgekeerde huis van een perverse alleenloper (Het Huis Van Herman,
Hermans Huis, Mani Sapotille) en een satire op een luie ambtenaar (De List, Frasa).
Al deze verhalen zijn doordrenkt van de
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Surinaamse sfeer en konden nergens anders tot stand komen. Maar met hun
eeuwig-menselijke thematiek zijn ze evengoed in Vlaanderen en Nederland
herkenbaar.
Dit geldt zelfs voor de feministische en anti-racistische verhalen van Elvira Rijsdijk
(Uma Novella, wat m.i. zoiets als ‘nieuwe vrouw’ betekent), van Dorothee Wong
Loi Sing (Witmans Hel, een variant op ‘white man's burden’) en van Leonore de
Vries (De Achterblijfster). Dit laatste heeft wel een zeer aparte thematiek: de lief de
van een achterblijfster voor haar minnaar die naar een nogal schimmige guerrilla is
vertrokken, verandert langzaam maar zeker in een bijna feministische haat, want ook
de guerrilla is geweld. Dit is het meest politieke verhaal in de bundel, maar heeft nog
niets te maken met de zoveel gecompliceerder en verwarde realiteit van de ‘guerrilla’
in Suriname vandaag.
Over de in het Sranan geschreven verhalen van Eddy Pinas en Ané Doorson kan
ik geen zinnig woord zeggen. Het meest Surinaamse verhaal is de navertelling van
een legende uit de orale traditie, Het weeklagen van de kankantrie, door Albert
Mungroo. De kankantrie is de hoogste boom in de Surinaamse jungle en wordt vereerd
als een goddelijke gedaante. Mungroo, die jarenlang in Brokopondo commissaris
was, heeft een schat aan dergelijke orale vertellingen in zijn laden liggen. Een
individuele variatie op deze orale verteltraditie is het poëtische verhaal De bloemen
zijn gek van de dichter en schrijver van kinderverzen Orlando Emanuels. De
schuchtere stem van deze stille, beschaafde man verbindt de universele symboliek
van de bloemen met een individuele poëzie.
Veel van de thematiek in Nieuwe Surinaamse Verhalen komt terug in het proza
en de poëzie die Van Kempen nu gebundeld heeft in Deus ex Machina 42. Maar wat
hij in zijn nawoord bij zijn Nieuwe Surinaamse Verhalen zei, gaat niet meer op: ‘In
dit verband wil ik kort wijzen op twee verschijnselen: het vormexperiment, indertijd
zo nadrukkelijk aanwezig in I sa man tra tamara!? ontbreekt praktisch geheel in
deze collectie (alleen Dorothee Wong Loi Song experimenteert duidelijk met de
vorm), en de actualiteit, drijvende kracht achter Een pantserwagen in de straten,
voedt momenteel blijkbaar niet de schrijfdrang’. Het tegendeel blijkt waar te zijn in
het Deus ex Machina-nummer. In De Moord van Mani Sapotille - nu al fel besproken
in Paramaribo - wordt een achterlijke, arme, zwarte jongen opgeroepen voor zijn
legerdienst; binnen de kortste keren sneuvelt hij in de strijd tegen het
junglecommando. Het is geen politiek verhaal, maar een eenvoudige, rechtlijnige
vertelling; juist door die schijnbare eenvoud zegt het heel veel over de tragedie die
zich in Suriname afspeelt. Iets grappiger en minder zwart is de satirische schets (Een
tientje vlotgeld van
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Rappa, waarin het belang van voedselpakketten uit Nederland centraal staat en vooral
de sluwheid waarmee die pakketten tussen de vingers van de douane en de
verzendingsdiensten gepulkt worden. De actualiteit is zo sterk dat ze wel moet
inspireren tot literatuur. Dat blijkt ook hier en daar in de poëzie. De schrijver is hier
getuige, niet een politiek agitator, maar de stem van het individu, begaan met zijn
land. Zelfs de navertelling van een Indiaanse legende Oorlog tussen Indianen en
bosnegers, opgetekend door A. Cirino, krijgt door de situatie van vandaag een actuele
inslag. Op deze context slaat dan ook de titel van Michiel van Kempens inleiding:
Schrijven naar Karakter. ‘De schrijvers in de jaren voor en na de onafhankelijkheid
in 1975 konden termen als “bloed”, “revolutie” en “dood” hanteren als ideële
begrippen, als metaforen voor een strijd tussen overtuigingen. Die tijd is voorgoed
voorbij. “Dood” en “bloed” zijn tastbaarder dan ooit, tastbaarder nog zelfs dan in de
tijd van de slavernij toen kolonialisten tegenover slaven stonden. Als er ooit karakter
gevraagd wordt van het schrijvend deel van Suriname, dan is het nu’.
Graag vergeet ik Van Kempens ‘hollanditische’ oprisping over de ‘brave’
kolonialen versus de erger verantwoordelijken van vandaag. Ik haal liever de kern
uit zijn betoog: de tragische broedertwist in Suriname eist van de schrijvers vandaag
dat ze karakter tonen en dat ze werken aan het ontstaan van het Surinaamse karakter.
De Caribische luchtigheid, de voorzichtige, menslievende leefgewoonten in de jungle
en op de rivieren, de anti-agressieve mentaliteit zijn tradities waaraan dit karakter
nu behoefte heeft.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

48

MOnuMENTa - moNUmenta
Monument versus moment
Rika Heymans
Een monument bestendigt het aandenken aan een persoon, een groep of een
gebeurtenis. Aan een moment in de tijdsstroom. In het Duits bestaat het onderscheid
tussen ‘der’ en ‘das Moment’ om aan te duiden dat een tijdstip (das Moment) een
doorslaggevend element (der Moment) van een gedachtengang kan bevatten.
De kunstenaar drukt in de vormentaal van zijn materialen de ideologische context
van zijn onderwerp uit. Een monument zegt evenveel over de maker - en over de
historische groep waartoe hij behoort - als over het onderwerp. Vaak wordt een
monument in opdracht gemaakt: een buste, een ruiterstandbeeld, een fontein, een
menselijke figuur, een graf. Een goed monument overstijgt de momentane anekdote,
sublimeert een daad tot gedachte. Denk-mal. ‘Monument’ is etymologisch verwant
aan het latijnse ‘monere’: manen, aan het denken zetten.
Een monument behoort meestal veeleer het volk toe dan het rijk van de kunst, het
kan eigenlijk geen ‘l'art pour l'art’ zijn. De plaats waar het opgericht moet worden,
zal het beeld ervan bepalen, of het kan op de ruimte inspelen, of het zal ze choquerend
wijzigen, domineren. De nauwe relatie ruimte-beeld kun je duidelijk ervaren op
plaatsen in Antwerpen waar bekende beelden verwijderd zijn: het Rooseveltplein
bijvoorbeeld is een optisch ontwrichte plek sinds de twee beelden met hun tuintjes
(de ‘geuzenhofkens’) weggenomen werden. Je ziet ook dat een beeld, onverhoeds
ergens gedeponeerd, het er niet doet: Van Dijck werd naar de Meir getransplanteerd
en zal er nooit organisch deel van uitmaken. Urbanistische afstotingsverschijnselen!
Ambiorix hoort nog altijd thuis op het ronde, boomrijke plein Belgiëlei-Nerviërsstraat:
ook wie dit beeld niet kent, mist het in de vorm van een onbehaaglijk gevoel bij de
ontstane vormeloosheid.
‘Monumentaal’ betekent: groots door de spanning tussen binnen en buiten, tussen
volume en oppervlak; ‘monumentaal’ staat diagonaal tegen-
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over ‘momentaan’. Monumentaal is bijvoorbeeld de Egyptische kunst, ook in kleinere
afmetingen en lichte materialen. Een albasten zalfpot of een gouden juweel uit
Toetanchamons graf zijn monumentaal. Een ivoren juweel van de Belgische
kunstenaar Walter Jouret is het evenzeer.
De tentoonstellingen in zomers Antwerpen - de 19e Biënnale voor beeldhouwkunst
in Middelheim en Beeld in de stad (de 3e biënnale van de Antwerpse galerijen, hoe
interessant ook, wordt hier buiten beschouwing gelaten) beoogden de verscheidenheid
in visie op ‘momentaan versus monumentaal’ en de vele toepassingen ervan door
Europese beeldhouwers uit de generaties van 1920 tot nu te tonen.

Sfinx
De sfinx, het monument bij uitstek, stelt de complexiteit van de mens voor waardoor
hij zich tot vrijheid kan ontwikkelen: adelaar of engel in zijn romp, leeuw in lijf en
ledematen, mens in zijn hoofd. De sfinx geeft de mens het raadsel op van het wezen
van de mens, een vraag waarop hijzelf - of is het zijzelf - het antwoord is. Men kan
stellen dat de uit vier wezenselementen samengestelde sfinx in de christelijke
iconografie gemetamorfoseerd terugkeert in de ver-‘beeld’-ing van de vier
evangelisten onder de gedaantes van adelaar, leeuw, stier en engel. Het lag dan ook
helemaal in de lijn van het thema, dat een sfinx het sluitstuk van het project ‘Beeld
in de stad’ zou vormen. Donderdag 9 juni werd deze sfinx, een metaalconstructie
van grote afmetingen van Frank Wagemans, uitgevoerd op de Nieuwe Scheldewerven,
over de rivier naar Antwerpen getransporteerd en op het toegangspad naar het Museum
voor Schone Kunsten geplaatst ‘als bewaker van de tempel en het grafmonument
van de kunst’. Door zijn materiaal (roestkleurig metaal), zijn poortachtige grootte
en vooral door de uiterste versobering en abstrahering van de voorstelling, werkt
deze sfinx zeer monumentaal. Aan de geometrische vormen wordt de toeschouwer
wakker. Balken aan de basis (de poten), driehoeken voor de flanken en een naar
boven geopende lemniscaat voor het hoofd.
Bij de monumenta-beelden in het Middelheimpark zelf is het de mythischmagische
of theatrale werking die het meest opvalt. Ze zijn doorgaans figuratief en verwijzen
dan dikwijls naar een grote cultuurperiode: de Inka's (Jean Amado, La ville et la
source), Egypte (Stephen De Staebler, Altar to a leg), Mesopotamië (Lucio del Pezzo,
Grande Ziggurath), antiek Griekenland (Paladino, Dance no Dance) of de Renaissance
(Walter Dusenbery, Tempio Bretton). Enkele getuigen als monument van de tragiek
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van vandaag (Vic Gentils, Tsjernobyl) of van morgen (Arman, The Day After).
Er is een keuze gemaakt uit werk van belangrijke kunstenaars van de generaties
vanaf 1920. Er is dus werk van de groten van deze eeuw te zien. Het kan verwonderen
dat Henry Moore, de bij uitstek monumentale kunstenaar in de beste zin van het
woord, niet aanwezig is. Maar aan de overkant van de straat zijn zijn Koning en
Koningin opgenomen in de permanente verzameling. Zo zijn er vele leemtes. Liever
dan daarop in te gaan, geef ik de rest van mijn beschouwingen over hetgeen wel
aanwezig is.

33 beelden in de stad
Aan 33 meestal jonge kunstenaars werd de kans gegeven - dus ook het geld - om een
ruimtelijk werk te creëren, vrij van de beperkingen van het museum of het
beeldenpark, maar in een onmiddellijke relatie met de straat, het plein, de kade, een
of ander gebouw, kortom met de uitstraling,

Frank Wagemans Sfinx
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de functie, het ritme van een oord. Een idee die in 1986 ook Chambres d'Ami (Gent)
impulseerde en die in het voorjaar 1987 in interieurs in Rome eveneens werd
gerealiseerd. Projecten dus, waarvan het eindprodukt na afloop niet in een museum
zou moeten onderduiken.
Kan een kunstenaar nog bomen met folie omkleden nadat Christo o.a. de bomen
van de Champs Elysées inpakte? Kan hij nog beuk en eik aanplanten, nadat Joseph
Beuys 7.000 eiken plantte in het door zure regen getroffen Kassel van de Documenta?
(De laatste eik werd door de weduwe Beuys geplant bij de opening van Documenta
8.) Kan een kunstenaar nog een torenpoort van zwaarte-en-lichtheid oprichten na de
Eiffeltoren? De laatste vraag toont de ironie van het belang dat ‘eerst zijn’ soms
krijgt. Waarom immers niet? Waarom zou het déjàvu een argument zijn voor Jean
Decoster, Nordman, Jan Crab? Kunstenaars plagiëren noch citeren. Zij delen in een
tijdsgeest, ze werken met de verworvenheden (die slechts één moment lang nieuw
zijn) die deze geest maken en weerspiegelen. In de catalogus vindt de lezer daarover
voldoende uitsluitsel.
Jean Decoster laat het stadsbeeld weerspiegelen in de folie die hij om de bomen
heeft geniet. (Het spiegeleffect is echter minimaal.) Nordman

Jan Dries, Het Zelf Zijn
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F.X. Lalaune, La Pleureuse

Roulin, Piramides
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Arman, The day after
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transformeert de voorheen drukke, nu verlaten kade aan de Cockerillkaai tot een
cirkelvormige en lineaire boomaanplant (eik en beuk), een ware ‘Scheldetuin’. Jan
Crab bouwde een ingenieuze constructie die aan de wetten van zwaarte en spanning
beantwoordt: een arduinen poort op de Graanmarkt; tegen de afstotelijke muur van
de nieuwe stadsschouwburg werkt ze als een ‘door werklieden achteloos vergeten
instrument’ (Catalogus); maar met de oude stadsschouwburg en het monument voor
Victor Driessen als achtergrond wordt ze opgenomen in het quasi-tijdloze stadsbeeld.
Eén van de beelden die een totaal nieuwe relatie tot een al te vertrouwde, knusse
omgeving scheppen, is het vijf meter hoge, tien meter brede onregelmatige
cirkelsegment van Luc Coeckelberghs op het Sint-Niklaaspleintje. Mede door de
asfalt-bekleding werkt het choquerend de eeuwenoude, maar gerestaureerde intimiteit
van het besloten pleintje tegen. Het vormt een scheur in het oude geheel.
Meer uitdagend, maar ook speelser is een project van Hugo Roelandt. Hij trekt de
plaveien van de straat door, zodat een hoge, smalle gevel van de Wapenstraat (Zuid,
tegenover het nieuwe Museum voor Moderne Kunst veranderd is in een verticale
straat. Klaagt de kunstenaar het geveltjes kijken aan in deze verkrotte buurt?
Ondermijnt hij de oppervlakkigheid

A. & E. Poirier, Petite mise en scène
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van het monument door dit huis hermetisch af te sluiten? Wil hij de derde dimensie
betreedbaar maken? Of vindt hij ‘het’ alleen maar ‘om de muren op te lopen’?
Zowel bij Roelandt als bij Coeckelberghs is het uniform gebruik van een materiaal
dat normaal slechts voor duidelijk uitgesproken doeleinden aangewend wordt (asfalt
voor een dak, plaveien voor bestrating) een regelrechte provocatie. Beide projecten
roepen vragen op. Ze zijn uit een idee ontstaan. Ze zijn monumentaal omdat ze de
idee van de maker provoceren bij de beschouwer.
Internationaal bekeken is er aan deze 33 beelden niet zoveel nieuws te beleven.
Er staan er weinig waaraan men zijn bewustzijn kan scherpen en nog veel minder
waarin men een nieuwe kunstimpuls ziet doorbreken. Maar dat is in deze
post-moderne tijd met zijn vaak reactionaire, altijd nostalgieke clichés en
reminiscenties onvermijdelijk. Toch kan men niet ontkennen dat ettelijke projecten
(de drijvende tuigen op de vijver van het stadspark, de boompjes op de kade, de poort
op een plein) de aandacht richten op de specificiteit van de omgeving. Zeker wanneer
een dialoog met die omgeving is aangegaan en in die dialoog ruimte is uitgespaard
voor interpretatie en fantasie. Zo dus de sfinx van Wagemans. Zo ook de groep van
negen in jute geklede, bonkige fietsers in de autovrije Everdijstraat bij het hek rond
het hoofdgebouw van de politie. Vluchtende arbeiders? In ieder geval een tot stilstand
gekomen theaterscène van de maatschappij-betrokken Chileen Morales. Vol humor
ook: de zware, oude bonken op fragiele fietsjes.

Het publiek
Het zou interessant zijn na enkele weken de reacties van het publiek, liefst van het
Antwerpse, te registreren, en na te gaan hoe het de beelden als reeds geïntegreerd en
‘onvermijdelijk’ ervaart. Immers, integratie zou in veel gevallen meteen betekenen
dat de doelstellingen niet gerealiseerd werden. Dan zou de beoogde ergernis opgelost
zijn in aanvaarding of, erger nog, in gewenning. Nu zijn er vormen van ‘agressie’ te
zien die juist met het gebrek aan vertrouwdheid te maken hebben: colablikjes die in
een metaaldraadconstructie gedeponeerd worden; marokkaanse kinderen die de sfinx
van Wagemans als schuif-af gebruiken; graffiti op makkelijk bekrasbare oppervlaktes.
‘Heilig’ zijn deze nieuwe, tijdelijke monumenten per definitie niet. Het zou best eens
kunnen dat het plezier van de makers het grootst was bij het kiezen van de plaats en
het uitwerken van de idee.
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En na Oktober 1987 houdt de Antwerpenaar alleen het steeds mooier wordende, niet
voor vandalisme vatbare, in al zijn geometrische eenvoud vanzelfsprekend geworden
en dus monumentale Het Zelf Zijn van Jan Dries, de meditatieve trappen-agora
tegenover de stadsschouwburg over, een monument dat niet eens tot deze
tentoonstelling behoorde. Het is een reëel monument: een meditatieve ingreep in de
oppervlakte zelf van het plein waar de vogelmarkt gehouden wordt.

Driehonderd ongelijke driehoeken
Een aparte plaats neemt de Drôle-o-Drome in, in de volksmond meteen ‘de drol’
genoemd. Het is een kermisachtige creatie van een vrij grote groep jongeren die hun
idee met een reeks computerberekeningen hebben uitgewerkt. Tot de plaats van
inplanting, het Groenplein bij de kathedraal, onderhoudt dit curiosum geen enkele
architecturale relatie. Het staat er alleen maar omdat er plaats was om het te zetten.
Wat is het? ‘Een toegankelijk monument met een nooit geziene vorm en een
verrassende inhoud’. De ‘nooit geziene vorm’ is een naar boven toe kleiner wordende
spiraal van driehoekige vlakken (een geometrische ‘drol’, dankjewel volksmond).
Een torsie van vier volumes in een stalen buizenconstructie à la Tatlin (1919-1920,
dankjewel encyclopedic). De driehoek fungeert in het geheel als de enige gebruikte
vorm: zowel voor de buitenkant als voor de vloer, wandbekleding en dak van de
binnenkant. En dan verschillen alle 300 driehoeken ook nog eens onderling: geen
enkele is gelijk aan één andere.
Als je er binnengaat, beland je in een hersenspinsel van vlakken en kleuren; er is
geen middelpunt en geen horizon meer; die moet je zelf bepalen. Deze constructie
zonder één horizontaal of verticaal vlak noopt je tot uiterste concentratie op je eigen
evenwicht bij elke stap en zelfs wanneer je even wil blijven staan. Dat onderscheidt
de Drôle-o-Drome van al die andere absurde, meestal bewegende kermislabyrinten,
zoals er op de Sinksenfoor in Antwerpen tijdens de eerste periode van deze
tentoonstelling een aantal te bezoeken vielen.
Spiraal en driehoek dus. Levensvorm en doodsvorm aan elkaar gelast. Een
plantachtige maar technologische piramide. Eindresultaat: de tegenpolen van de
Drôle-o-Drome vernietigen mekaar. Je bepaalt zelf hoe toegankelijk en/of
desoriënterend je de constructie vindt. Voor de banale inhoud (betere Produkten zijn
in enkele disco's te zien) heb ik geen verrassend woord over.
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Middelheim: bewustzijn en de vier elementen
De inspiratiebron voor de monumenten in het Middelheimpark zelf is beslist niet de
wil van de gemeenschap om een of ander aandenken te bestendigen. De creatieve
impuls ligt in de bewustzijnsactiviteit van de makers. De wakkerheidsgraad van deze
activiteit varieert nogal. Arman (de verbrande meubelstukken van The Day After)
en Felix Roulin (kleine metalen piramides, gebroken, zodat er sensuele menselijke
lichaamsdelen uit verschijnen, Ensemble de Pyramides) denken prospectief. Vic
Gentils (Tsjernobyl) reflecteert kritisch over de actualiteit. De meeste deelnemers
denken in mythische beelden, zoals Kate Blacker met haar ‘tien zuilen’. De ‘zuilen’
zijn rond-gebogen golfplaten, zodat de golven verticale lijnen worden; het stukje
gras waarop ze staan is uitgegraven en boven op de zuilen geplaatst. Het moderne,
alledaagse materiaal relativeert de mythologische allusie. Dat gebeurt ook door het
verwerken van industriële, machinale produkten in het beeld van de Kentaur van
Cesar of door de alleen in de zware industrie realiseerbare torsie van dik staal in
Agamemnoons Stèlè van Chillida. In dit laatste versterkt juist de industriële aanmaak
de agressiviteit van het traditionele beeld van Agamemnoon-de-veldheer-tegen-Troje.
Het industriële geweld - dat een zo dik ijzer kan plooien - krijgt er op zijn beurt een
mythische dimensie door. De staalfabriek is Agamemnoon, Agamemnoon in een
staalfabriek.
Anderen gebruiken de lichtheid waarmee vandaag elk materiaal kan worden
behandeld, de technologie dus, om als het ware in een luchtige droom ‘verheven
handelingen’ te ‘mimeren’. Het beste voorbeeld is een werk van het echtpaar Poirier.
Wat heb ik daar gezien? Uit het water van een stille vijver (waar op vroegere
Biënnales autobanden dreven, een Japans-achtige brug was gebouwd) rezen, angstig
gesticulerend, een man en een vrouw op, terwijl naast hen een dikke bliksem in het
water is geworpen. Man en vrouw en bliksem zijn gemaakt van polyester en
beschilderd. Dit mensenpaar wordt gered door een paard dat - letterlijk - uit de
opengebarsten bodem van de oever opspringt. Het is moeilijk mijn interpretatie te
scheiden van de gebruikte technieken. Waarschijnlijk is dat de makers dit effect
nastreefden: dat ik zou zien hoe een man en een vrouw, bijna geraakt door de
goddelijke bliksem, door een overmachtig paard werden gered. Niet alleen de Poiriers
gebruiken de bevriezing van deze theatrale, om niet te zeggen opera-scène in één
beeld, zodat het momentale monumentaal wordt, ook Mimmo Paladino doet dit in
zijn fontein-beeld: daarin rolt een ‘kouros’-achtige man een zonneschijf door het
water.
Deze twee voorbeelden zijn niet exhaustief. Graag verwijs ik naar de inte-
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ressante beschouwingen die Jo Coucke in de catalogus van de Middelheimbiënnale
ten beste geeft over de relatie van het monument met het momentane en die ik volledig
onderschrijf. Wat mij intrigeert, is de relatie tussen de bewustzijnsactiviteiten van
de maker (denken-dromen) en het gebruikte materiaal, meer nog de relatie tussen
het idee van de maker en het primaire element waarin dit het beste gedijt: vuur, water,
aarde of lucht.
Het valt op hoe prometheïsche kunstenaars die vooruit-denken op de menselijke
ontwikkeling van geboorte tot dood of van dood tot geboorte - Arman en Roulin b.v.
- het niet kunnen stellen zonder het vuur-proces. Arman toont meubelstukken die
nauwelijks gered zijn uit een brand. De stalen piramides van Roulin zijn onder hoge
hitte gegoten. Uit het materiaal staat als een feniks het beeld op dat op een
monumentale wijze getuigt van de spanning tussen materie en geest, waaruit de mens
zich bevrijdt. Armans meubelstukken zijn gescheurd, gebarsten, verbrokkeld, door
het vuur geblakerd. Roulins grafkamers (piramides) breken open van sensuele
vormkracht: erotische lichaamsdelen smelten als het ware naar buiten.
Het element van platonische kunstenaars zoals Anne en Patrick Poirier en Paladino,
is het water. De theatrale gestalten van de Poiriers - die m.i. refereren aan de madonna
en de Christus van Michelangelo's Laatste Oordeel in de Sixtijnse Kapel - kunnen
niet zonder water. Deze beelden zijn in die vijver aanwezig alsof er nooit iets anders
te zien is geweest; ze dringen zich op dank zij het water. Met moeite herinner ik me
drijvende autobanden en andere voorwerpen, een brug ook. Maar niets is ooit zo
sterk, zo onvermijdelijk in dit water aanwezig geweest als deze gestalten. Alsof ze
er altijd hadden gestaan.
Hoewel hij gemonteerd staat op een artificieel wateroppervlak, geldt dit ook voor
de ‘kouros’ met zijn wentelende zonneschijf van Palladino. Het water is bedoeld als
bekken van een fontein, maar het kon net zo goed de Griekse ‘wereldoceaan’
verbeelden. Een werkschets in de catalogus toont de ‘achterkant’ van het beeld: de
‘kouros’ wentelt zijn zonneschijf langs een baan van leven naar dood over een
labyrintachtig ganzenbord. Een poëtisch beeld waarbij een lied van Schönberg zou
kunnen klinken. Wie het beeld in Middelheim langs de voorzijde benadert, ziet eerst
en vooral de zonneschijf, waaromheen de vingers van de ‘kouros’ krampen. Dit
verdroomde beeld - waaruit nog een mythologisch dierenhoofd tevoorschijn komt behoort het water toe, is in water in zijn element. Het meest poëtische waterbeeld,
want letterlijk geïnspireerd door de waterval, de val' van het water, is La Pleureuse
van Francis-Xavier Lalanne. Het is
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een net de sokkel niet rakend, dromerig starend vrouwenhoofd, dat weent. De tranen
zijn water die uit de ogen over het beeldje lekken en de plant bevochtigen, want het
haar van dit hoofd is klimop. Wateropslorpend groen omrankt een stenen hoofd.
Vermenselijkte ecologie van het water. Tussen het vuur en het water voelen zich
vele andere werken thuis die aan een mythisch beeld-denken zijn ontsproten en uit
allerlei aardse materialen zijn vervaardigd: gestapelde steen, geknede klei, gelast
metaal, in kleurige meccanostukjes opgebouwd metaal (Ubu Roi van Enrico Baj) en
ook polyester, een bij uitstek dood materiaal. Typisch bij deze werken is dat ze
allemaal een sokkel nodig hebben, dat ze ergens tussen aarde en lucht in thuishoren.
De sokkel kan een auto zijn: Michelangelo Pistoletto's Venti Anni staat in een voor
de rest lege verhuiswagen. De Ubu-Roi-meccanoassemblage van Enrico Baj staat in
een soort kermiskraam. En wat is sokkel, wat is beeld in Lucio Del Pezzo's Ziggurat:
de Zigguratvormige sokkel of het bliksemvormige teken dat erop staat? En zijn niet
Niki De Saint Phalle's Adam en Eva, zware aardse wezens in lichte vrouwelijke
kleuren, neergezeten op een polyesterparadijs als op een sokkel. Ook in José Crofts
object zijn sokkel en beeld intrinsiek met elkaar verbonden. In Luc Deleus' ‘obelisk’
van opeengestapelde containers is het beeld sokkel en de sokkel beeld geworden:
het monument als evenwicht tussen aarde en lucht. Michel Gerard heeft drie sokkels
op mekaar gezet, waardoor eveneens de sokkel zelf het beeld wordt dat erop staat.
Dit omslaan van drager in gedragene doet zich ook voor in het environment van
Paul Van Hoeydonck: Piazza del Cavallo Nero. Het bestaat uit een assemblage van
afgeknotte zuilen met drapage, een ruiterstandbeeld, een tot buste uitgegroeide zuil,
drie op de grond liggende hoofden, een gedroomd decor vervaardigd uit ‘mixed
media’. Hoe bevreemdend is niet zo'n zuil die geen last draagt, maar die een overmatig
breed voetstuk heeft! Sterkst van al zijn de verzelfstandigde zuilen uit cirkelvormig
geplooide, metalen golfplaten van Kate Blacker: technologisch verzelfstandigde
sokkels, waarvan de banale makelij (golfplaat) de geheimzinnige, primaire uitstraling
nog verhoogt; de perfecte verhoudingen, de perfecte inplanting maken er een unieke
ervaring van. Dragers die zweven met de lichtheid van de banaliteit van hun materiaal.

Middelheim: Het gebaar
Het traditionele monument ontleent zijn kracht aan het gebaar. De meest opvallende
drie gebaren zijn: de heroische aansporende geste van de arm
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Palidino, Dance no dance

Roel D'Haese, Jan De Lichte

Morales, Fietsers
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met de ‘Boerenkrijgvlag’, de ‘vrijheidsfakkel’ of de afgehouwen hand van Antigoon;
dan is er het tonende, duidende gebaar van de schilder met zijn palet, de schrijver
met zijn boek of de bedarende hand van de volksmenner; als derde is er de hand op
het hart of het hoofd van de biddende, pleurante, treurende, denkende. Alle drie zijn
ze tot één prototype verenigd in het fresco Stanza della Signature van Rafael
(Vaticaan): Plato die naar boven wijst, Aristoteles die voor zich uit wijst naar het
‘hic et nunc’ en Herakleitos (‘Panta Rhei’) met de vuist onder de kin. En dan het
gebaar van de ruiters die de heroïsche en duidende krachten bundelen op hun dierlijke
sokkel: de talloze koningsbeelden in alle landen. In die verzameling vormt Leonardo
Da Vinci's ruiterstandbeeld voor de hertog van Sforza het onmiskenbare hoogtepunt:
de hertog ment het op zijn achterpoten steigerende paard met uiterste concentratie
en fysieke kracht. Het beeld werd nooit uitgevoerd. Uit het brons werden kanonballen
gegoten. We kennen dit hoogtepunt alleen van schetsen en tekeningen.
Onder al de in Middelheim en de stad opgestelde beelden zijn er twee die deze
gebaren opnieuw uitvoeren. Het al beschreven werk van het echtpaar Poirier, Petite
Mise en Scène au Bord de l'Eau. Het paard dat uit de oever losbreekt naar het paar
in het water toe, maakt er een wel heel eigenzinnig ruiterstandbeeld van. De mens
is afgeworpen door de kracht die hem zolang heeft gedragen. Volgens de twee makers
gaat het om een droomachtige scène uit een alleen maar gedroomde Haendel-opera.
Mythologie als vorm, ontdaan van haar erudiete last. Romantische heroïek in
beschilderd polyester. En vervolgens zijn er - ten tweede male - de fietsers van
Morales bij het Hoofdgebouw van de politie. De expressieve, Permeke-achtige
zwaarte van de mannen op de fragiele fietsjes maakt van de fiets een wel heel
demythologiserende metafoor voor het paard van de ridder. Het paard van deze
vluchtende arbeiders beweegt niet, tenzij door de kracht van de menselijke benen.
Scherper kan men de onttroning van het ‘edele’ paard van de vele monumenten door
de technologische fiets van het ontredderde individu vandaag niet uitbeelden. Geen
wonder dat deze twee beelden het sterkst aanspreken als geslaagde metamorfoses
van het thema ‘monument’. Maar alleen de monumentale sfinx van Wagemans bereikt
de onvermijdelijkheid van het zware monument, van iets wat er altijd geweest is,
vanzelfsprekend, sprekend van zijn zelf en zijn zin.
De uiteenzetting met het fenomeen ‘monument’ dient dan ook ver buiten de grenzen
van deze nochtans ruime tentoonstelling te gaan. Bijvoorbeeld tot bij de Leeuw van
Waterloo. Deze tentoonstelling maakt het ons iets moeilijker om dit ‘kunstwerk’, dit
‘monument’ vlotweg weg te cijferen als ‘kitsj’. Deze leeuw - en als zodanig is hij
een primair onderdeel van de
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sfinx zelf - bevindt zich boven op een piramide van zand. De kunstmatige heuvel,
ooit bedacht door een megalomaan brein, ondergraaft zijn pathetische bekroning in
sterker mate dan dat hij er een sokkel aan verleent. In die zin is dit staaltje volkskunst
(op bevel van hogerhand, weliswaar, maar naar de smaak van het publiek) toch weer
een voorloper van een hedendaags kunstwerk in New York. Barnett Newmann's
Broken Obelisk bestaat uit twee delen: een piramide, waarvan de top doorloopt in
een op haar punt gekeerde obelisk. Dit is waarschijnlijk het ultieme ‘monument’ dat
vandaag nog mogelijk is: de piramide, eens het monument bij uitstek, is er sokkel
en de obelisk is er het beeld op de sokkel. Zo is dan een archetypische grondvorm
herleid tot wat hij altijd al was: een sfinxachtige gestalte die ons vraagt wie we zijn.
Een monument - ook een anti-monument - is een vraag naar onze moraal. De
weigering door de stad Aalst van het ‘monument’ voor L.P. Boon, Jan De Lichte
van Roel D'Haese, en het begraven van dit ‘monument’ in het openluchtmuseum
Middelheim - met de beste bedoelingen, daar niet van - in plaats van het een publieke
plaats te geven, heel deze petite histoire van een kleine stad in een klein land herleidt
deze tentoonstelling van ‘monumenten’ toch maar weer tot een
‘l'ar-pour-l'art’-gebeuren. In Vlaanderen hebben monumenten blijkbaar geen publieke
plaats meer; er is geen volkswil meer die ze een sokkel verleent.
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Bauer bouwt
Een verhaal over Vézelay
Jaak De Maere
‘Werkleute sind wir: Knappen, Jünger, Meister, und bauen dich, du
hohes Mittelschiff’
Trefzekerder dan met bovenstaande verzen van Rilke kan het boek dat Raoul Bauer
over de Maria Magdalenabasiliek van Vézelay heeft samengesteld, niet getypeerd
worden. Een verhaal van vrijheid en macht. Vézelay is het resultaat van de vrij
uitzonderlijke samenwerking tussen een school, het Hoger Architectuurinstituut
Sint-Lucas Gent, en een uitgeverij, DNB/Pelckmans1. In een samenspel van
zwart-witfoto's (van Walter De Mulder), plannen van de basiliek en beschouwingen
van Raoul Bauer wil het een zo volledig mogelijk beeld schetsen van de basiliek in
haar huidige gestalte, en in plaats en tijd van haar ontstaan. Het genre
fotoboek-met-tekst heeft een wat kwalijke reputatie: veel glitter, weinig substantie,
maar op dit snoepje voor bibliofielen mogen school en uitgeverij trots zijn. De foto's
zijn knap, de relatie beeld-tekst is overtuigend, en vooral: de strijdbare historicus die
Bauer is zet hier zijn betwistbare opvattingen nog grondiger uiteen dan in De geniale
mislukking van de middeleeuwen en past ze toe op zijn grote liefde: het kleine Vézelay.

De universele boodschap van een eigenzinnig historicus
Bauer wil niet weinig. Hij situeert de kerk in haar landschap, treedt haar binnen en
beschrijft zowel haar uiterlijk als de indruk die ze op hem maakt; hij probeert de kerk
in haar totaliteit te interpreteren. Hij beschrijft de woelige geschiedenis van de abdij:
haar stichting, de vaak gespannen relatie met Cluny, de graaf, het volk, de koning
en de paus, het leven in de abdij, en het verval toen in de Provence een nieuw graf
van

1

Raoul Bauer, Een verhaal van vrijheid en macht. Vézelay, DNB/Pelckmans, Kapellen, 1987,
149 pp., BF. 1.250.
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Maria Magdalena ontdekt werd. In die context plaatst hij de bouw van de basiliek;
haar creatie moet in samenhang met de algemene omstandigheden worden gezien,
zonder dat ze daarom een uitdrukking wordt van de macht en het geweld die Vézelay
als gemeenschap toen zo nadrukkelijk beheersten. In deze interpretatie groeit de
basiliek uit tot een teken van tegenspraak in de 12e eeuw. Over de eeuwen heen zoekt
Bauer naar een universele boodschap, en hij beschrijft de boodschap die hij in zichzelf
aanwezig weet in verbinding met de uitnodigende les die de kerk volgens hem
aanbiedt.
Het zal duidelijk zijn dat in deze geschiedenisopvatting de historicus centraal staat.
Bauer maakt van zijn hart geen moordkuil. Hij legt al zijn kaarten op tafel, maar
houdt zijn belangrijkste troeven tot het einde. In het begin geeft hij net genoeg prijs
om spanning te wekken. Hij presenteert zijn object precies en objectief, hij poneert
voorzichtig een opvatting of probeert andere opvattingen te weerleggen. Slechts heel
geleidelijk gaat hij in op de opvattingen die aan zijn benadering ten grondslag liggen,
en pas aan het eind wordt het complex helemaal duidelijk. Was hij omgekeerd te
werk gegaan, dan was zijn werk overzichtelijker geweest, maar het leesavontuur
vlakker; nu blijven zijn ideeën langer in het ongewisse en zijn er steeds weer nieuwe
componenten te ontdekken.
Wat doet Bauer precies? Hier ‘worden geen nieuwe feitelijke gegevens naar voren
gebracht(...). Onze kennis van het verleden (...) zal ook groeien en verdiepen wanneer
de historicus, op grond van zijn kennis van het bestaande feitenmateriaal, een nieuwe
visie kan reveleren, wanneer hij een nieuwe verhouding tussen de feiten ontdekt
waardoor deze een andere, tot dan toe nog verborgen, betekenis krijgen’. Zijn visie
‘wortelt in de problematiek van goed en kwaad, van lijden en menselijke vrijheid in
relatie vooral met de religieuze dimensie van ons bestaan’. Alleen op deze subjectieve
manier kan de historicus ‘de personages en situaties in hun “menselijkheid”
voorstellen’ (12). Bauer wil dus in feite een ‘betere’, een ‘fundamentelere’
geschiedenis schrijven: hij wil de feiten overstijgen en meer belang (een
doorslaggevend belang?) toekennen aan zijn subjectiviteit. Daarbij rijzen twee vragen.
Eén: wat is Bauers subjectiviteit? Met welke inzichten, overtuigingen, gevoeligheden
benadert hij zijn object? En ten tweede: waarom en in hoeverre heeft juist dit object
zijn subjectiviteit aangesproken of uitgedaagd?
Om met vraag één te beginnen: Bauer is een zachte, christelijk humanist. In de
dualiteit die de christelijke kerken eeuwenlang kenmerkt - vermenging van, botsing
tussen de tot verdrukking leidende machtsuitoefening en de dwingende, universele,
transcendente boodschap van liefde - staat

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

65
Bauer onvoorwaardelijk aan de kant van de bevrijdende liefde, ‘nog niet aangetast
door enig streven naar de onderwerping van de medemens’ (138). In de menselijke
existentie heerst echter een historische constante: ‘Het heeft er alle schijn van dat
het vrijheidsstreven van de enen steeds uitloopt op het onderdrukken van de anderen,
dat vrijheid, met andere woorden steeds hand in hand gaat met macht’ (132). Met
Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932), ziet hij te vaak de
gesloten gemeenschap aan het werk, die alles uitsluit wat niet haar behoort. Daar
tegenover staat de open gemeenschap, levend van een ‘élan d'amour’, reikend naar
‘een universaliteit... die niemand uitsluit, die tegen niemand gericht is’ (135). Daarvoor
is een transcendente en mensgeworden God nodig, die een verbond tot stand brengt
tussen transcendentie en historiciteit. De kerk van Christus heeft aanvankelijk die
universaliteit bevestigd, maar toen ze zich met keizer Constantijn in de wereldlijke
macht integreerde, deed ‘de geest van Kaïn’ (138) zijn intrede. Naast deze gesloten
kerkvorm is ook steeds de kerk van Franciscus, van moeder Theresa blijven leven,
een synthese tussen de extremen van het eenzijdige verticalisme van een Bernardus
van Clervaux en het eenzijdige horizontalisme van bijvoorbeeld de Franse Revolutie,
een kerk die alle machtsstreven en steriele zelfbevestiging verafschuwt.
Bauer voelt zich aangetrokken tot die momenten en monumenten uit de
geschiedenis die volgens hem die liefdevolle synthese tussen historiciteit en
eeuwigheid realiseren. Vézelay was voor hem liefde op het eerste gezicht; daar voelde
hij zich thuis. ‘In een verdere poging tot begrijpen, viel op hoe deze kerk met haar
uitgesproken menselijke dimensie, tegelijkertijd ook haar goddelijke transcendente
betekenis behouden had’; hier krijgt ‘de problematiek van geloof en menselijke
vrijheid voluit gestalte’ (10). Deze overweldigende ervaring wordt niet beknot door
het verval van de omgeving, noch door de ingrijpende restauratie van Viollet-le-Duc.
Integendeel: ‘zo is voor mij de werkelijkheid van de spanning tussen geloof, vrijheid
en verantwoordelijkheid pas reëel geworden...’ (24). Bauer laat het dus voorkomen
alsof hij zijn subjectieve inzichten niet oplegt aan de (weliswaar zeer geselecteerde)
realiteit: zijn inzichten zouden fundamenteel gevormd worden door de lessen die de
kunstwerken hem leren in hun natuurlijke omgeving. (Zijn eerste contact met Vézelay
in een collegezaal deed hem niets (9); pas een reëel bezoek bracht de ontdekking.)
In zijn herschepping in het boek beschrijft hij dan ook eerst het objectief
waarneembare: het landschap, de stad, de kerk - maar dan wel nadrukkelijk vanuit
de geleidelijk naderende waarnemer; daarna de geschiedenis, en pas aan het eind
domineert de interpretatie.
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Intuïtie en waarneming
Bauer hanteert een paradigma uit de geschiedeniswetenschap dat van de historicus
‘Einfühlung’ eist en in zijn algemeenheid ‘romantisch’ mag heten. Er is over die
manier van wetenschapsbeoefening veel kwaad gezegd. Terecht: blijft er voldoende
wetenschappelijke ernst in de Schwärmerei? Maar het (vooral Franse) historische
verhaal laat zien dat wetenschappelijkheid en subjectief gekleurde narrativiteit ook
een gelukkig huwelijk kunnen sluiten. Deelt Bauer in deze waardering? Enkele
aspecten nopen tot voorbehoud.
Om te beginnen vertrekt hij van een dubbel apriori. Hij is een gelovig mens, die
zijn waarderende visie op Vézelay opbouwt vanuit dat geloof. Hoe geldig dat
uitgangspunt ook is, de juistheid en relevantie ervan wordt hier als een
vanzelfsprekend voorafgaand gegeven beschouwd. Wie dat geloof niet deelt, zal
misschien bewondering hebben voor zijn betoog, maar zal zich niet existentieel
aangesproken voelen, en juist dat existentiële aanspreken is Bauers bedoeling.
Daarnaast benadert hij de realiteit als een totaliteit, en hij pretendeert tot resultaten
te komen die even wetenschappelijk zijn als en menselijk relevanter dan positivistische
bevindingen. Die bewering is twijfelachtig, ook waar hij zich tot Vézelay zelf beperkt,
omdat hij zichzelf vóór het object plaatst. Hij selecteert die objecten die aan zijn
subjectieve intuïties beantwoorden en dat betekent in feite dat het object aan zijn
verwachtingen wordt aangepast. Om het extreem te zeggen met E.H. Kossmann:
‘Door onze patronen aan het verleden op te leggen, scheppen wij namelijk soms zelf
de objecten die wij beweren te omschrijven’2.
Niet dat Bauer de werkelijkheid perse geweld aandoet. Zijn nauwgezette, door de
foto's ondersteunde, herschepping van de basiliek is een sterk stuk. Maar waar hij
controversiële gegevens hoe dan ook in zijn visie probeert in te passen, rijzen
bedenkingen. Vézelay mag dan een uitbeelding zijn van een God van liefde en
vrijheid, er zijn ook duivels markant aanwezig. Geen erg, zegt Bauer: ‘De uitstalling
van het kwaad die er hier en daar toch is, lijkt mij eerder een positieve bijdrage te
leveren aan de centrale boodschap die van deze kerk uitgaat’ (49). Het kwaad wordt
goed, wordt geminimaliseerd, wordt deel van een boodschap die de auteur vooraf in
zich draagt.
Hij situeert de basiliek in de totale geschiedenis van Vézelay. Was het niet

2

E.H. Kossmann, Politieke theorie en geschiedenis. Verspreide opstellen en voordrachten,
Bert Bakker, Amsterdam, 1987, p. 373.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

67
daar dat Bernardus van Clairvaux de tweede kruistocht predikte? Het is een
geschiedenis van macht en geweld. Bauer laat zien hoe verschillende machtigen het
begrip vrijheid manipuleren om anderen te onderdrukken; van één van hen, Pons de
Montboissier, schildert hij een indrukwekkend portret (87-104). Is de basiliek dan
toch tot stand gekomen in tegenspraak met haar omgeving? Maar dan plaatst hij ze
ineens in een veel ruimere context, waar de geest van liefde wel aanwezig is: maar
die context wordt zo ruim, dat je er zowat alles mee kunt bewijzen. Het verst gaat
hij met zijn hypothese dat de opdrachtgevers de boodschap van de basiliek misschien
niet eens begrepen hebben (139). Begrijpen wij nu, acht eeuwen later, die boodschap
dan wel? De bouwers drukten in de kerk geen macht maar ‘warme menselijkheid’
(140) uit, maar de machtige opdrachtgevers hadden er geen oren naar. Bauer poneert
hier een tegenstelling tussen kunst en leven die in de middeleeuwen beslist niet
vanzelfsprekend was, die al te zeer aan zijn eigen opvatting is aangepast.
Ook als Bauer de basiliek zo objectief mogelijk probeert te beschrijven, gaat het
duidelijk om een Bauer-Vézelay: hij bouwt zijn kathedraal naar eigen beeld en
gelijkenis. Voorop staat zijn persoonlijke opvatting of visie, daarna volgt de
bevestiging ervan in de basiliek. Dat blijkt b.v. uit een opmerking als: ‘In hoeverre
wordt dat inzicht ook in het schip teruggevonden?’ (46). Dat blijkt ook uit de binding
van de waarneming aan een verteller. Zijn visie is boeiend, maar ze wordt alleen
vruchtbaar voor wie zijn uitgangspunten deelt; de aangevoerde artistieke realiteit
heeft geen supplementaire bewijskracht. Mijn vroegere stelling, dat Bauer in de strijd
Bernardus - Abelardus aan Bernardus' zijde staat3, wordt hier geconfirmeerd: eerst
komt het onwrikbare geloof, prioritair is de bovennatuur die alles doordringt; de
materiële realiteit is secundair, kan ten hoogste de bovennatuur bevestigen.
Hiermee hangt ook Bauers visie op de kerk samen. Hij pleit voor een open
godsdienst, waar alleen voor de transcendente liefde en respectvolle vrijheid plaats
is. Maar in de concrete geschiedenis moet hij vaststellen dat het altijd weer op macht
en verdrukking aankomt. Hij ziet de ‘kerk van liefde en dienstbaarheid’ evolueren
tot staatskerk, tot een gesloten machtsgemeenschap, ‘die de waarachtige vrijheid en
liefde dodelijk heeft aangevreten’ (137). Mij lijkt dit een te gemakkelijke tegenstelling.
Moet niet elke gemeenschap ook wel eens vuile handen krijgen? Zou de kerk zonder
Constantijn de middeleeuwen gehaald hebben, en hoeveel duisterder zou

3

Cfr. J. De Maere, Het verleden volgens Raoul Bauer, in Streven, februari 1986, pp. 463-465.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

68
die tijd er zonder haar niet hebben uitgezien? Ook in de hedendaagse kerk prefereert
Bauer mensen bij wie de liefdesboodschap nadrukkelijk primeert, zoals moeder
Theresa. Maar moeder Theresa laat geen twijfel bestaan aan haar loyauteit t.o.v. de
‘andere’, hiërarchische kerk, die zich ook nu nog soms aan de macht conformeert.
Hoe denkt Bauer deze tegenstelling te overbruggen, hoe stelt hij zich dat praktisch
voor?

Conclusie
Bauer bekent zich tot een geschiedenisopvatting die in onze tijd achterhaald en soms
wereldvreemd lijkt, die voortdurend uitdaagt tot wederwoord, die het de critici
gemakkelijk maakt zakelijke kritiek te spuien, die irriteert door te gemakkelijke of
vanzelfsprekende boude beweringen, overbruggingen, identificaties en apriorismen.
Maar anderzijds is hij bezig de Vlaamse historiografie te verrijken met een interessante
vorm van subjectieve geschiedschrijving vanuit een diepe beleving van de best
mogelijke, authentiek christelijke waarden. In een genre dat meestal niet leidt tot
grote wetenschappelijke prestaties heeft Bauer een betere tekst gerealiseerd dan zijn
vorige over het conflict Bernardus - Abelardus. Nu hij zich toespitst op het kleinere
terrein van zijn geliefde Vézelay, komen zowel zijn herschepping van de feitelijke
gegevens als de explicitering van zijn fundamentele standpunten beter tot hun recht.
Met zijn opstelling blijft hij een teken van tegenspraak. Zal hij zijn visie op weer
nieuwe objecten toepassen (Dostojevski b.v., in wiens Gebroeders Karamazov hij
eveneens ‘de spanning tussen geloof, vrijheid en verantwoordelijkheid’ gerealiseerd
ziet, 24), of zal hij de wijsgerige, religieuze en norele opvattingen die zijn
historiografische activiteit bepalen, in een meer theoretisch geschrift funderen? Ik
hoop vooral dat hij dit laatste eens zal proberen. In afwachting kunnen Vézelay en
Vlaanderen blij zijn met het eigenzinnig gebouw dat hij in dit werk heeft opgetrokken.
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Forum
Nederlandstalige filosofie herontdekt
Met twee boekjes heeft de uitgeverij Ambo een begin gemaakt met een nieuwe
filosofische reeks Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland, die uiteindelijk
twintig deeltjes zal moeten omvatten1. In Nederland, zo schrijven de beide redacteuren
in hun korte verantwoording van de reeks, is de eigen bijdrage aan de geschiedenis
van de filosofie onderschat. Deze reeks wil daarin verandering brengen door een
staalkaart te presenteren van veelzeggende teksten uit de Nederlandstalige wijsgerige
historie. Teksten die niet alleen de doorwerking en doordenking van de grote
wijsgerige stromingen in de Lage Landen illustreren, maar ook het open venster
daarvan op andere takken van wetenschap (fysica, wiskunde, rechtswetenschap, enz.)
belichten.
Met hun constatering van de bijna masochistische Nederlandse zelfverachting ten
aanzien van het eigen filosoferen hebben de redacteuren ongetwijfeld ten volle gelijk.
Een dergelijke houding beperkt zich overigens niet tot de wijsbegeerte. De musicoloog
Noske vecht al jaren een slopende strijd voor grotere aandacht voor de Nederlandse
muziekgeschiedenis. De beeldende kunst brengt het er met haar befaamde Gouden
Eeuw en Van Gogh misschien iets beter van af, maar voor de meer recente vormen
stuit men al snel op onverschilligheid. De vooraanstaande rol die de architectuur in
de 20e eeuw gespeeld heeft is internationaal erkend, maar de Nederlander is er zich
nauwelijks van bewust. Zelfs de literatuur, die met een schrijver als Multatuli kan
bogen op minstens één literator van wereldformaat, is in buitenlandse boekhandels
nauwelijks vertegenwoordigd, omdat Nederland zelf de moeite niet neemt de
belangstelling daarvoor te stimuleren.
Het recente succes van Hugo Claus vormt een gelukkige uitzondering op de regel
(waarvoor de noordelijke Nederlanden zich overigens moeilijk op de borst kunnen
slaan), maar verder geldt het dictum dat Theo van Doesburg al in de jaren twintig
formuleerde: de Nederlander is slechts geïnteresseerd in het verkopen van kaas, en
verder zal alles hem worst zijn. Een uitspraak die, zo niet op individueel vlak, dan
toch in ieder geval op het vlak van de staat opgaat. Men zie slechts de samenstelling
van het gevolg dat Neder-

1

Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland. Dl. 10: Arnout Geulincx, Van de
hoofddeugden. De eerste tuchtverhandeling, uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen
voorzien door Cornelis Verhoeven, Ambo, Baarn, 1986, 157 pp., f 24,50. Dl. 20: Herman
Dooyeweerd, Grenzen van het theoretische denken, uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen
voorzien door Marcel E. Verburg, Ambo, Baarn, 1986, 160 pp., f 24,50.
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landse politici op officiële staatsbezoeken in het kielzog plegen mee te voeren.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat het een Engelsman moest zijn, de Rotterdamse
hoogleraar Petry, die al jarenlang pleit voor een herwaardering van het Nederlandstalig
filosofisch erfgoed. Zijn inspanningen ziet hij nu beloond in dit reeksje, dat hij samen
met zijn collega Sperna Weiland redigeert. De formule doet daarbij sterk denken aan
hetgeen we al van de serie Boom Klassiek gewend waren: een inleiding op leven en
denken van de auteur, een min of meer representatieve tekst of tekstselectie, een
verklarend notenapparaat.
De keuze van de auteurs roept een veelzeggende verrassing op; de meeste namen
klinken bekend, al was het maar uit de handboeken of (nog prozaïscher) van de
straatnaambordjes, maar weinigen zullen van de opgenomen auteurs iets gelezen
hebben. Natuurlijk, Siger van Brabant, Erasmus, Grotius, Heymans en Dooyeweerd
zijn in deze of gene handbibliotheek nog wel aan te treffen, maar Denijs van Rijckel,
Petrus van Balen, Frans Hemsterhuis, Jacobus Moleschott of zelfs Gerard Vossius...?
De nieuwsgierigheid naar een verlate kennismaking met deze zo misdeelde erflaters
wordt door dit aanbod alleen maar groter. De denkbeelden van de wiskundige (maar,
net als Newton, ook theoloog) 's Gravesande of het 16e-eeuwse vaderlandse stoïcisme
van Coornhert herkrijgen reeds bij voorbaat de glans van de verwachting. Een wereld
van het historisch meest eigen denken lijkt klaar te liggen voor herontdekking.
Natuurlijk kan men altijd kanttekeningen plaatsen bij de keuze die de samenstellers
hebben gemaakt. Waarom Bolland niet, zou de Hegeliaan kunnen vragen, of
Schoenmakers, degene die de niet uit te vlakken Nederlandse hang tot mystiek is
toegedaan, of Spinoza, wellicht de grootste en zeker de meest bekende van allen?
De kritiek is even gemakkelijk als gratuïet en de antwoorden (beperking, het altijd
moelijk te hanteren en altijd subjectieve criterium van ‘relevantie’, de aandacht die
Spinoza - de enige Nederlandse auteur in de klassiekenreeks van Boom - elders al
krijgt) liggen voor de hand. De serie zoals deze nu is aangekondigd maakt in ieder
geval een zeer uitgewogen indruk, aangezien zowel naar intrigerende, maar tegelijk
in feitelijke onbekendheid gehulde namen is gezocht, als is gestreefd naar een
inhoudelijk gespreide staalkaart van filosofische denkwerelden en raakpunten met
andere disciplines.
De beide nu gepresenteerde deeltjes lijken deze diversiteit nog eens extra te willen
onderstrepen. Arnout Geulincx' verhandeling Van de hoofddeugden betreft allereerst
een rationalistische benadering van een praktisch-filosofische discipline: de ethiek,
verbonden als deze is met antropologische vragen als menselijke vrijheid en
beslissingsruimte. Cornelis Verhoeven, die eerder al een monografie over Geulincx
schreef, leidt het boekje op voorbeeldige wijze in. De tekst is aan de hedendaagse
Nederlandse spelling aangepast, maar stilistisch is het origineel gehandhaafd: een
juist evenwicht, lijkt mij, tussen ingreep en eerbied, tussen toegankelijk maken en
het handhaven van de onoverkomelijke afstand en vreemdheid van verstreken eeuwen.
Dooyeweerd, in deze reeks vertegenwoordigd met een selectie artikelen, was van
een heel ander slag. Als denker van een totaliteit is hij ontegenzeggelijk te plaatsen
in de (misschien eerder ‘Duitse’) filosofische traditie van omvattende stelsels die de
wereld (het zijn en het bestaan) van de grond af in kaart brengen. Dat Dooyeweerd
dat deed tegen een zo filosofie-vijandige achtergrond als het calvinistische denken,
maakt zijn poging des te merkwaardiger (in beide betekenissen van het woord), maar
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stempel mee als de volvette kaas van Theo van Doesburg. In deze pretentie van
omvattendheid neemt Dooyeweerd in het hedendaags Nederlandstalig landschap
waarschijnlijk een tamelijk eenzame positie in; filosofische stelsels zijn niet erg in
de mode meer, al kunnen we ten onzent nog wel wijzen op Van den Bergs metabletica
of de meer recente poging van Harry Mulisch.
Dooyeweerds internationale uitstraling, die door de samenstellers als tweede reden
voor opname in de reeks wordt aangevoerd, lijkt een wat hachelijker argument. Zeker
is deze aanwezig, maar ze beperkt zich wel tot enkele zeer lokale centra (Zuid-Afrika
en het Amerikaanse bolwerk van calvinisme Grand Rapids) en een zo mogelijk nog
enger denkkader. Zoals Verburg in zijn inleiding op heldere wijze duidelijk maakt,
hebben we hier echter te maken met een streng, oorspronkelijk en daardoor hoogst
boeiend denken, dat niet alleen voor de volgelingen van Calvijn nieuwe perspectieven
op de werkelijkheid opent. Maakt dit laatste het denken van Dooyeweerd pas
daadwerkelijk tot filosofie, het eerste maakt het tot een waardige opener (zij het qua
nummering en chronologisch de hekkensluiter) van deze nieuwe, vooralsnog
onvolprezen, reeks.
Ger Groot

Continuïteit en revolutie in het economische denken
De belangstelling voor de geschiedenis van het economisch denken is de laatste jaren
in het Nederlands taalgebied opvallend toegenomen. Behalve een reeks kleinere
werken is er het imposante De macht van het kapitaal (Sun, 1984), waarin de
Hollandse emeritus J.A. Van Leeuwen de ideeën van Aristoteles, Smith en Marx
over economie op een rijtje zet. Vorig jaar werd in Streven, juni 1986, het omvangrijke
werk van A. Taymans over Economie en cultuur (Acco, 1985) tussen 800 en 1870
besproken en G. De Brabander heeft nu ook een bijzonder degelijk overzicht van de
belangrijkste Etappes van de geschiedenis van het westers economisch denken
geschreven1. Op dit laatste werk willen wij hier wat nader ingaan. Het is een erg
leesbaar boek, dat geen eindeloze opsomming van lang vergeten namen bevat zoals
de oudere universitaire handboeken van P. Frantzen of V. Van Rompuy, maar dat
een aantal grote denkers en stromingen van Plato en Aristoteles tot het neo-liberalisme
en het neo-keynesianisme op een indringende wijze voorstelt. Grote leidraad bij deze
onderneming is de wetenschapsfilosofie van T.S. Kuhn (en in mindere mate van I.
Lakatos). De geschiedenis van de wetenschap wordt hier beschreven als een
afwisseling van periodes van normale wetenschapsbeoefening en wetenschappelijke
revoluties, die het oude, uitgeputte ‘paradigma’ door een nieuw en wellicht superieur
paradigma vervangen. Een paradigma geeft aan welke feiten en vraagstellingen
relevant worden geacht en hoe men wetenschappelijke problemen aanpakt. Het is
‘een geheel van wetten en basisbegrippen, filosofische uitgangspunten,
wetenschappelijke waarden en standaardvoorbeelden, die het onderzoeksveld en de
werkwijze van een wetenschappelijke groep bepalen’ (p. 22).

1

UFSIA-Universitaire Reeks Economie, MIN, Deurne, 1986.
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De Brabander presenteert aldus de geschiedenis van het economisch denken als een
pluralistische geschiedenis, gekenmerkt door breuklijnen, die niet alleen door interne
wetenschappelijke disputen, maar ook door conflicten tussen allerlei machtsgroepen,
tussen verschillende culturele waarden en zelfs door de individuele psychologie van
de historische acteurs worden bepaald. Deze aandacht voor de diverse
‘omgevingsfactoren’ maakt ongetwijfeld de grote charme van dit boek uit. De zorg
voor een meer open geschiedschrijving en voor de pluriformiteit van methoden en
theorieën in de wetenschap van de economie is zeker lovenswaardig, maar roept toch
ook enkele bedenkingen op. Het lijkt ons namelijk dat de auteur enerzijds de
heterogeniteit van de diverse opvattingen over het ‘economische’ van vóór de 19e
eeuw enigszins onderschat en dat hij anderzijds het verschil tussen een aantal recentere
stromingen enigszins overaccentueert. Laten wij beide elementen iets nader illustreren.
Hoewel de auteur zo voorzichtig is de economische wetenschap niet bij voorbaat
te definiëren, tenzij heel vaag als menswetenschap, wordt in de bespreking van de
‘pre-paradigmatische’ fasen en van de fysiocraten toch wel sterk de indruk gewekt
dat het belang van deze economische stromingen uiteindelijk wordt afgewogen vanuit
een hedendaags inzicht in dé economische problematiek. Het interessante van een
discontinuïstische geschiedschrijving zou nochtans hierin kunnen bestaan dat men
toont hoe men in de geschiedenis de economische problematiek op radicaal
verschillende wijzen heeft gedefinieerd. Zo is ‘oikonomia’ voor Aristoteles de
wetenschap van het goede gebruik van de dingen. Voor het verwerven en produceren
hadden de Griekse filosofen nauwelijks waardering, niet omdat zij de handenarbeid
misprezen (p. 62), maar omdat de zorg voor het levensnoodzakelijke de
afhankelijkheid van de mens demonstreert en dan ook hoofdzakelijk tot de taak van
de huisslaven behoorde.
Wanneer de scholastici in de 13e eeuw het woekerverbod verdedigen en theorieën
van de rechtvaardige prijs ontwerpen, dan verwijzen zij uiteraard overvloedig naar
bijbelse en Griekse ‘auctoritates’, maar men kan gemakkelijk aantonen dat deze
referenties vaak op enorme misverstanden berusten. Het woekerverbod, dat overigens
geen interestverbod was, wordt in de Middeleeuwen bijvoorbeeld steeds meer vanuit
een soort arbeidsmoraal gelegitimeerd. Als de woekeraar verdoemd is, dan is dat
omdat hij nooit ophoudt te zondigen: zelfs als hij slaapt, houdt zijn geld niet op te
‘werken’2. Zoals Langholm heeft opgemerkt, moet men er zich ook voor hoeden in
de middeleeuwse theorieën van de rechtvaardige prijs een voorafspiegeling van de
strijd tussen objectieve en subjectieve waardeleer te zien3. Er zijn misschien minder
‘voorgevoelens’ in de geschiedenis dan vele historici geneigd zijn te ontwaren. De
geschiedenis van het economische denken kon dan ook niet worden geschreven als
het steeds nauwkeuriger viseren van een onbeweeglijk mikpunt, in casu dé
economische problematiek. M. Foucault en in mindere mate L. Dumont hebben in
deze zin geargumenteerd dat de mercantilisten, de fysiocraten en zelfs A. Smith
telkens een verschillende opvatting van ‘het economische’ hebben ontwikkeld veel
meer vanuit een verbondenheid met hun tijdscontext dan vanuit hun integratie in een
min of meer lineaire ge2
3

Zie het heel mooie boekje over het woekerverbod van J. Le Goff, La bourse et la vie, Hachette,
Paris, 1986, p. 32 en vlg.
O. Langholm, The Aristotelian Analysis of Usury, Universitetsforlaget AS, Oslo, 1984.
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schiedenis van het economische denken4.
Tegenover deze diversiteit van opvattingen lijkt de geconstitueerde economische
wetenschap van de 19e en de 20e eeuw wel enigszins verschraald. Het is waar dat
de neo-klassieke revolutie een schoolvoorbeeld van een Kuhniaanse
paradigmawisseling is en de aanbevelingen voor economische politiek van
neo-liberalen en neo-keynesianen staan inderdaad diametraal tegenover elkaar. Achter
deze strijdtonelen zien wij nochtans een grote mate van eensgezindheid over de
‘essentie’ van de economische problematiek verschijnen. Deze laatste wordt dan
onvermijdelijk gedefinieerd in termen van rationaliteit en beheersing, schaarste en
behoeften, produktie voor de consumptie. Het is symptomatisch dat de economische
wetenschap haast compleet is voorbijgegaan aan de toch wel heel belangrijke trend
in de hedendaagse filosofie, die in het spoor van Nietzsche, Freud en de Frankfurter
Schule de irrationaliteit van de menselijke beheersingsdrift heeft beklemtoond. Hoe
zou een politieke economie eruit zien, die het ‘irrationele’ of het toevallige niet als
een verwaarloosbaar restfenomeen probeert te elimineren? Voor de gevestigde
economen zou dat allicht sociologie, antropologie of filosofie zijn. De verschraling
van de economische problematiek heeft wellicht veel te maken met het feit dat er in
de 20e eeuw nog zo weinig ouderwetse ‘universele geleerden’ zijn, ‘mensen met
cultuur’, die ook nieuwsgierig zijn naar wat buiten hun vakgebied behoort. Keynes
was in dit opzicht een uitzondering. Hij was tenminste nog op de hoogte van
bijvoorbeeld psychanalytische geldtheorieën. Zijn onzekerheidsbegrip is niet zomaar
een psychologiserende voetnoot bij een reeds geconstitueerde economische
problematiek, maar bevat mogelijkheden voor een dieper gaande omwenteling van
deze problematiek dan de ‘mainstream economics’ ooit heeft kunnen vermoeden.
Indien er alternatieven voor de gangbare economische wetenschap bestaan, dan moet
men die wellicht vooral gaan zoeken bij die wat eigenzinnige enkelingen die men
de institutionalisten noemt. Voor schoolvorming komen figuren als Commons of
Veblen eigenlijk nauwelijks in aanmerking. Het is veelbetekenend dat de
institutionalist, die misschien wel het grootste aantal en de interessantste
onderzoekingen heeft geïnspireerd, namelijk Polanyi, in dit handboek niet wordt
vernoemd. Onbegrijpelijk is dit niet: het zijn vooral antropologen, historici en
sociologen die Polanyis ‘substantiële’ definitie van de economie ernstig hebben
genomen5.
Deze reflecties doen niets af van de verdienste van het werk van G. De Brabander.
Misschien vormt de economische wetenschap, waarvan hij de historicus is, slechts
één relatief beperkt paradigma binnen een veel breder geheel van
maatschappijtheorieën die zelfs niet allemaal het statuut van wetenschap ambiëren.
T. Vandevelde

4

5

M. Foucault, Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Gallimard,
Paris, 1971. L. Dumont, Homo Aequalis. Genèse et épanouissement de l'idéologie économique,
Gallimard, Paris, 1976.
K. Polanyi, The Livelihood of Man, Academic Press, New York, 1977.
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Dialoog met het publiek
Twaalf acteurs, niet toevallig allen leden van hetzelfde gezelschap, de Royal
Shakespeare Company uit Londen, hebben zich tot schrijven laten verleiden over
hun ervaring in het voorbereiden van Shakespearerollen1. In stijl en ook in waarde
en functie lopen deze teksten sterk uiteen, maar stuk voor stuk zijn ze interessant,
vooral omdat niemand zich echt verschuilt. Mondig als ze blijken te zijn, trachten
ze het bewustzijn te formuleren dat het proces en het produkt van hun theaterarbeid
en -leven bepaalt.
Doet een acteur er verkeerd aan over zijn werk te praten of te schrijven, investeert
hij zijn energie dan in het verkeerde medium, ligt zijn opdracht niet exclusief in het
uitbeelden op de scène? Acteren is inderdaad zijn taak en zijn zin en de meeste acteurs
vermijden dan ook elke serieuze discussie in het openbaar. Ik laat in het midden of
dat uit luiheid, onvermogen of tegenzin gebeurt. Ze hebben wel een privé-leven en
dat heeft hun klanten, het publiek, altijd sterk geboeid. Het is trouwens opvallend
hoe autobiografieën van acteurs (niet zo frequent in het Nederlandse taalgebied maar
toch aanwezig, dan ook doorgaans gevuld met triviale gebeurtenissen, weinig met
stevige informatie over wat ze in het theater bezighoudt) met persoonlijke, niet met
vakgerichte feitjes uitpakken. Toch fascineren deze geschriften als een wat obscene
subcategorie van literatuur; zelden echter vertellen ze hoe en van waaruit de acteurs
zich op hun arbeid en kunst hebben gericht.
De Britse acteurs die in deze bundel aan het woord komen, vertellen daarover
gretig. Ze spreken zich uit over zichzelf, hun opvattingen, hun werkwijzen, hun
interpretaties. Zelfbewust en bij-de-tijd stellen ze zich op als communicatiepartners
tussen scène en publiek, en vooral tussen de ernst van hun professionaliteit en de
oppervlakkigheid van veel commentaren of receptievormen. Althans in het buitenland
is het intellectuele gehalte van acteurs sterk gestegen. De afwijzende houding
tegenover alles wat analyse en reflectie is, heeft plaats gemaakt voor een eigen visie
die niet langer zonder studie en uitleg kan. En zo hoort het ook. Ze hebben thans ook
iets mee te delen aan leden van het publiek die meer en meer het interpretatieve
proces op de scène op het oog hebben; de dramateksten worden niet langer benaderd
als literaire pronkstukken, maar als te voltooien theatrale opdrachten.
De bedoeling van deze bundel is commentaar uit te brengen die een rol verheldert
en de persoonlijke omgang van een acteur met een rol duidelijk maakt. Zowat de
helft van de contribuanten slaagt daar uitstekend in. Voor historici van het theater
zijn hun bijdragen meteen belangrijke documenten m.b.t. het zelfbegrip, de speeloptie,
de technische omsingelingstactiek, de artistieke impuls. En wie hier niet zo goed in
is, slaagt toch nog in een sappig verhaal. De teksten onthullen, niet onverwacht. grote
verschillen in persoonlijkheid, houding tegenover het repetitieproces, interpretatieve
vaardigheid, respect voor tekst en acteertheorie. Je kijkt er prettig van op als je merkt
hoe acteurs met zo van elkaar verschillende behoefte en voorkennis toch binnen
hetzelfde gezelschap weten samen te werken. De Royal Shakespeare Company dwingt
de acteurs kennelijk niet in een eenheidsanalyse. Natuurlijk hebben ze ook
1

Philip Brockbank, ed., Players of Shakespeare. Essays in Shakespearean performance by
twelve players with the Royal Shakespeare Company, Cambridge UP, Cambridge 1985, 170
pp., £12,50.
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wat gemeenschappelijk: een helder begrip van de opbouw van een subtext als kern
van het rolontwerp, respect voor de waarde van historisch onderzoek naar de traditie
van de rol en de kenmerken van de periode waarin het stuk speelt, en de vastberaden
behoefte niet zomaar een conventioneel patroon van de rol te spelen maar het meest
boeiende uit te werken. Ze zijn ertoe in staat tot op grote hoogte objectiverend te
schrijven over deze hun rol en over de techniek om hem te doen ‘dragen’. Sommigen
worden erg persoonlijk en gunnen je het soort blik-over-de-schouder naar het eigen
leven dat je meer zegt over de acteur dan over de rol. De meesten blijven heel dicht
op de rol zitten: waarom ze hem hebben aanvaard, hoe ze zich erop hebben voorbereid,
hoe het repetitieproces is verlopen. Hun regisseurs worden doorlopend hard aangepakt,
met belangrijke opmerkingen over hun benadering, concept, werkwijze en
omgangsvormen.
Het beste essay is dat van Patrick Stewart over zijn Shylock. Zijn bijdrage is een
sterke schildering van een acteur die het moeilijk heeft met een moeilijke rol. Hij
gooit alle voorkennis af, concentreert de momenten in zijn rol tot een sluitende kern
en blijft hardnekkig op zoek naar structuur. De enige teleurstelling is dat hij niet in
detail meedeelt welke instrumentele middelen hij gebruikt om dat interpretatieve
begrip bij het uitspelen uit te drukken. Even grondig is Michael Penningtons over
zijn Hamlet. Hij waagt zich aan een sluitende synthese van de zo complexe
Hamlet-als-rol en die kan de zo bloeiende Shakespeare-industrie nog doen blozen.
Zijn opvatting heeft zich ontwikkeld uit onooglijke hints in de tekst die via dagelijks
variërend uittesten uiteindelijk inslibden als een te verantwoorden grondpatroon. Hij
noemt het een radarprocédé waardoor stipjes en spatjes geleidelijk convergeren in
een gestructureerd plan. Thuis na de repetitie hield hij een dagboek bij waarin de
Hamlet-raadseltjes die hem overdag hadden getroffen, vanuit analytische verspreiding
tot geconcerteerde samenhang werden gebracht. De blauwdruk van de rol en van het
repetitieproces is uitstekend.
Donald Sinden (recent erg actief als auteur met een meerdelige autobiografie)
bereikte zijn Malvolio dan weer heel anders. Hij ging ervan uit dat de vorm die hij
voor deze rol had ontwikkeld, zonder meer correct was en wat hij thans schrijft is
een documentrapport over zijn prestatie. Zijn speurwerk in de tekst is uitvoerig en
het heeft alles te maken met tekstanalytische interpretatie. Hij noemt zichzelf een
technisch acteur die, zeker in een komedie, volledig buiten zijn rol wenst te blijven,
omdat hij bewust de publieksreacties opvangt en meteen verwerkt. Hij gaat omstandig
in op het vastleggen van passages in het creatieve acteursgeheugen, op zijn
lichaamshoudingen, op details van zijn subtext, op het lichamelijk bezigzijn op de
scène, op timing en ritmering. Hij knutselt zelfs aan de tekst als hij meent daarmee
een groter rendement en effect te kunnen bereiken en de auteursintentie zal hem een
zorg wezen. Het leest erg simpel, maar ook hier heb ik het vermoeden dat deze tekst
voor de analyse van het acteren van Shakespeare vitaal zal weten te blijven.
Dit boek is innemend, vernieuwend, nuttig en stimulerend. Het verschaft soorten
van informatie en inzicht die elders onder deze vorm of met deze betrokken directheid
niet ter beschikking liggen. Inderdaad, zoals de flaptekst triomfantelijk meldt, ‘the
first book of its kind’.
Dat regisseurs op vergelijkbare wijze over hun handwerk praten of schrijven, is
veel minder uitzonderlijk. Zij behoren vanzelfsprekender tot het wisselproces tussen
kunst en publiek. Aangezien zij niet direct op de scène waar te nemen vallen, enkel
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Het nadeel van de bundel interviews die Herbert Mainusch heeft samengesteld2, is
dat hij zich eenvoudig op de sterren in het internationale en Duitstalige theater richt,
waarbij de verantwoording van de selectie troebel blijft (A. Benning, P. Brook, D.
Dorn, A. Dresen, B. Gobert, H. Hollmann, T. Mouzenidis, H.R. Müller, C. Peymann,
P. Stein, G. Strehler).
Wat interviewer Mainusch interesseert is de vraag of en hoe deze regisseurs gebruik
maken van, geïnspireerd worden door interpretaties die de wetenschappelijke
drama-analyse of de theaterwetenschap continu uitwerken. Wie het gebruikelijke
syndroom bij regisseurs kent en hun zelfonderschattende afkeer (of timiditeit? of
minderwaardigheidscomplex? of enkel jaloezie?) van intellectuele opvattingen, zal
niet verrast zijn dat hier vrij geregeld boze woorden vallen. Toch zijn vele
vooraanstaande regisseurs in het buitenland (sterk afwijkend van wat zich in
Nederland of België nog handhaaft) binnen het academische systeem opgeleid (waar
onze universitaire structuur dit soort doorstroming nauwelijks toelaat, alleszins niet
bevordert). Ze omringen zich overigens ook allen met dramaturgen die doorgaans
heel stevig uit dit wetenschappelijke milieu stammen en beslist weet hebben van wat
zich in tekstanalyse en -interpretatie momenteel voordoet (terwijl in Vlaanderen de
intellectuele functie van de dramaturg doorgaans tot die van een loopjongen beperkt
blijft en de regisseur zich aan zijn natuurinstinct overlevert om bijdetijdse opvoeringen
voor mekaar te krijgen). Mainusch heeft toch wat te naïef zijn betere vragen gesteld,
want de heren (ik merk geen vrouwelijke regisseurs onder zijn selectie; ze zijn,
toegegeven, erg schaars) houden met succes alle argumentering af. Ze doen skeptisch
of geraakt, polemisch of berustend, belijdend of vooringenomen, vrijblijvend of
listig. Ze bevestigen aan alle kanten het taaie overleven van het atavisme dat
wantrouwend staat tegenover alle commentaar die ze niet zelf hebben bedacht. Ze
doen adembenemend ouderwets.
Terwijl ook Mainusch toch had kunnen weten dat heel wat eigentijdse regisseurs
(onder wie enkele van de door hem geraadpleegde) pertinent werk hebben uitgebracht
dat zich fundamenteel heeft opgebouwd op een wetenschappelijke interpretatie. Ik
noem Peter Brook met Jan Kotts invloedrijke visie op Shakespeare, of Giorgio Strehler
met Massimo Castri's kijk op de essentie van politiek theater, of het Frankfurter
collectief in het spoor van de Text + Kritik-studies over Georg Büchner. Dat ze de
literaire basistekst als uitgangspunt nemen of aanhouden (is daarom Peter Zadek
afwezig?) als opstelling tegenover het probleem van de teksttrouw, is nog
aanvaardbaar. Het is er ook niet om begonnen hun eigen interpretatie te betwisten
of aan te vechten. Wel of deze eigen visie mede tot stand komt door kennis te nemen
van of rekening te houden met wat drama-analytische of theaterwetenschappelijke
arbeid ter beschikking stelt. Dat eigengereidheid in de dramafilologie vaak de
bestemming voor de scène verwaarloost, is zonder meer waar; dat een zelfde
eigengereidheid regisseurs ertoe aanzet onkundig te willen blijven van
al-dan-niet-inspirerende prikkels, is een andersoortige vorm van geborneerd
insularisme, waardoor de kloof tussen tijdgenoten die allebei het beste willen met
het theater als artistiek-professioneel openbaarheidsmedium geenszins smaller wordt.
C. Tindemans
2

Herbert Mainusch, Regie und Interpretation, Wilhelm Fink, München, 1985, 139 pp., DM.
18.
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Postmoderniteit voor kinderen
Ik had al eens het plan opgevat om een artikel te schrijven onder de titel
Postmoderniteit voor beginners, maar iemand met meer gezag is mij voor geweest.
Het jongste boek van Jean-François Lyotard gaat trouwens nog verder, het heet: Le
Postmoderne expliqué aux enfants. Daar de meeste volwassen denkers ook niet goed
weten wat het allemaal te betekenen heeft, dat gedoe over postmoderniteit, lijkt dit
kleine en nogal dure boekje, als door God gezonden.
Het Postmoderne uitgelegd aan kinderen is een verzameling van tien brieven, die
aan jonge mensen geschreven zijn, kinderen van Lyotards vrienden. Dat geeft de
ironisch aandoende titel een anekdotische basis. Deze verzamelde opstellen hebben
alle voor- en nadelen van brieven: ze zijn vlot leesbaar, openen veel perspectieven,
bevatten veel interessante allusies, maar veronderstellen juist daardoor een zekere
voorkennis: van de postmoderne discussie, van Habermas, van Lyotards eigen werk,
met name La Condition Postmoderne, en van de hedendaagse tendensen in de
kunstwereld - om van de klassieke filosofie, Kant bv., nog te zwijgen. Toch kan het
ook zonder voorkennis ter hand genomen, als een inleiding die de lezer onmiddellijk
midden in het debat werpt.

Einde van de grote Verhalen
Het einde van de moderniteit is volgens Lyotard het einde van de ‘grote verhalen’
(grands récits, métarécits). Deze metaverhalen staan allemaal in het teken van
emancipatie, algemeenheid en geschiedenis. Het grote verhaal van het christendom:
verlossing door liefde; het grote verhaal van de Verlichting: bevrijding van
onwetendheid en slavernij door kennis en gelijkheid; het marxistische verhaal:
emancipatie van de uitbuiting en de vervreemding door de socialisering van de arbeid;
het kapitalistische verhaal van emancipatie van de armoede door technische en
industriële ontwikkeling. Hoe verschillend of tegengesteld ze ook zijn, één ding
hebben al deze verhalen gemeen: ze vinden plaats in een en dezelfde geschiedenis,
waarvan de eindterm de universele vrijheid van de gehele mensheid is.
Waartoe dienen deze verhalen? Net zoals de mythe dienen ze om instituties en het
sociale handelen te legitimeren, te verantwoorden. Maar terwijl de mythe naar een
oorspronkelijk en hoogst eigen verleden terugwijst, verwijzen de grote verhalen van
de moderniteit naar een toekomst waarin een universele idee gerealiseerd moet
worden. Het moderne is een project. Lyotard is het niet eens met Habermas dat dit
project onaf blijft en kritisch verdergezet moet worden. De stelling van Lyotard luidt,
dat het niet is opgegeven, maar vernietigd. Een van de namen van die liquidatie neemt
hij over van Adorno: Auschwitz. Sinds de opkomst van de moderniteit, die een
emancipatie van de mensheid wilde realiseren, hebben een aantal misdaden tegen
de mensheid plaatsgevonden die niet meer in de opvatting van geschiedenis als
vooruitgang, als bevrijdingsproces passen. Het is vooral echter de Technoscience,
de verstrengeling van wetenschap, techniek, industrie en markt, die het moderne
project vernietigt, al doet het alsof het dat grote emancipatieplan realiseert. De
toenemende beheersing van de mens over de wereld gaat niet gepaard met meer
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en rechtvaardig is. Het is als een sanctie zonder wet.
Het einde van de grote verhalen is dan ook het einde van de vooruitgang: ‘Het is
onmogelijk geworden de ontwikkeling te legitimeren door een belofte van emancipatie
van de gehele mensheid. Deze belofte is niet gehouden. De meineed is niet te wijten
aan het vergeten van die belofte, het is de ontwikkeling zelf die het onmogelijk maakt
ze te houden. Het neo-analfabetisme, de verarming van de volkeren van het zuiden
en derde wereld, de werkloosheid, het despotisme van de opinie en der vooroordelen
die door de media weerkaatst worden, de wet dat goed is wat efficiënt is - dat is niet
te wijten aan een tekort aan ontwikkeling, maar aan de ontwikkeling. Daarom durven
wij het geen vooruitgang meer noemen’ (148).
Het nieuwe grote verhaal zou kunnen zijn: het verval van de grote verhalen. Dat
kan decadentie betekenen, maar het is anderzijds zo oud als Plato en Hesiodos. Het
volgt het verhaal van de emancipatie als een schaduw. Dus, er is niets veranderd.
Tijd voor een nieuw groot verhaal, dat de wonden tot littekens maakt, tijd voor een
nieuwe religie? Zo denken velen. Maar, zegt Lyotard met klem, dat is helemaal niet
de juiste richting. De verwerking van het verlies van de moderniteit, van de
algemeenheid, mag geen nieuwe mythe zijn. Ze moet antimythologiserend zijn (55).
Daarmee kan men het roerend eens zijn, en toch vinden dat het een enorme lapsus
is. Het onhoudbare, vernietigde verhaal van emancipatie wordt op een negatieve
manier weer ingevoerd. Want wat is ‘la direction anti-mythologisante’ anders dan
het smal geworden pad van de bevrijding? Alle bevrijding is van oudsher: vernietiging
van de mythe. Misschien heeft de oude Habermas toch gelijk als hij zegt, telkens
opnieuw, dat het postmoderne denken tot contradictie leidt.

Verdriet en Esthetiek
Het verlies van een object leidt tot rouw. Zeker als dit gekoesterde object - de idee
van de emancipatie, de algemeenheid, de universele geschiedenis - eigenlijk het
verlies van een subject is: de vrije mensheid. Het verlies van de band tussen het weten
en de wereld, tussen ideeën en hun realisatie, noemt de auteur het verdriet van de
twintigste eeuw. Hij gaat na welke soorten rouwarbeid (Freud) men kan verrichten.
De narcistische afwijzing vindt hij in het fascisme. Hij wijdt er erg interessante
analyses aan. Hij vindt dergelijke afwijzing, die neerkomt op parodische of cynische
herhaling, ook in postmoderne citatenkunst. Voor het postmoderne zoals wij dat
rondom ons zien in de frivole, eclectische architectuur, in de nieuwe schilderkunst,
en in de design, heeft Lyotard geen goed woord over. Het is herhaling zonder
verwerking. De postmoderniteit die hij verdedigt is eerder een ‘ana-odernisme’:
analyse, anamnese, het op het spoor komen van het vergetene (126). In het
postmodernisme ziet hij slechts een ‘retour à l'ordre’. Een vraag naar zin,
herkenbaarheid en consensus, zekerheid en populariteit. Dit kan alleen door het
teruggrijpen naar regels. Daarmee bedrijft men een realisme dat erop uit is de vraag
naar de realiteit te vermijden. Het moderne, de inspanning van de avantgarde was
juist de regels van de communicatie en tegelijk de realiteit in vraag te stellen. De
ware postmoderniteit moet experimenteren, zonder aanspraak op consensus. Wat
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haar van het modernisme onderscheidt, wordt dan echter wel problematisch. Lyotard
zegt: de nostalgie (van een totale uitdrukbaarheid, van een volledige, doorzichtige
communicatie). De moderne esthetiek is nostalgisch, een postmoderne niet.
Dit is o.i. het onbevredigende punt van het boek, en van Lyotards esthetiek in het
algemeen: hij geeft geen echte ana-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

79
lyse van postmoderne werken. Hij geeft geen voorbeelden, en dat is niet toevallig.
De voorbeelden die hij elders geeft, zijn nog uitdrukkelijk modern (bv. Barnett
Newmann in een artikel over het verhevene en de avantgarde). Dus wie wil weten
wat hij nu van de kunst van Borges, Eco en Calvino moet denken, die uitdrukkelijk
postmodern zijn, kan voorlopig bij Lyotard niet terecht. Hij belandt in het ijle: ‘Een
werk kan slechts modern zijn als het eerst postmodern is’ (30). En daarmee stoten
we op een van de grote vraagtekens: slaat de term postmoderniteit op een periode?
Terwijl hij door zijn analyse van het verval van de grote verhalen, wel een
tijdsindeling suggereert, stelt hij elders uitdrukkelijk dat ‘post’-modern geen tijdperk
aanduidt. Als dit zo is, dan verliest o.i. de term elke betekenis. Het is een van de
grappige kanten van het gepraat en geschrijf over postmoderniteit. Men is het er niet
over eens of het wel echt bestaat. En zo ja, welke bestaanswijze het heeft. Is het iets
nieuws of iets dat er altijd geweest is, en nu weer eens aan het firmament verschijnt?
Iets als een komeet?

Simplisme = Barbarij
Le postmodernisme expliqué aux enfants is een boekje dat barst van vraagtekens en
suggesties. Dat kan ook niet anders: het is een boekje over nu, dit ons heden. Het is
van een pedagogische helderheid, en toch niet simplistisch. Als men deze brieven
van Lyotard leest, dan denkt men: het is tijd dat de intellectuelen weer (open) brieven
schrijven. Misschien kan zo de gaping tussen de ingewikkelde wereld en de neiging
tot simplificatie enigszins gedicht worden. Dat zou de opgave moeten zijn van een
postmodernisme dat ontkomt aan het verwijt neoconservatief te zijn. Lyotard bewijst
dat het kan. En dat het moet: de toenemende complexiteit op alle domeinen is de
horizon van de komende generatie, aan wie de brieven gericht zijn. Het is ook een
taak: ‘de mensheid bekwaam maken om zich aan te passen aan middelen van voelen,
begrijpen en doen, die zeer complex zijn en die verder gaan dan wat zij verlangt. Dat
veronderstelt een minimum aan weerstand tegen het simplisme, tegen de simpele
slogans, tegen de vraag naar klaarheid en gemakkelijkheid, het verlangen om de
zekere waarden te herstellen. Het blijkt nu reeds dat de simplificatie barbaars is,
reactief. De “politieke klasse” zal met deze eis rekening moeten houden, als ze niet
in onbruik wil geraken, of de mensheid meesleuren in haar val’ (133). Postmoderniteit
is niet voor kinderen.
Lieven De Cauter
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Boekbespreking
Filosofie
Alain Finkielkraut, La défaite de la pensée, Gallimard, Paris, 1987, 167
pp. Edgar Morin, Penser l'Europe, Gallimard, Paris, 1987, 222 pp.
Twee gelegenheidessays. Zij klagen niet onze valse overtuigingen aan, zij peilen de
diepte van onze verwarringen. Na de zelfverscheuring van de kritiek, na de uitzaaiing
van steeds meer particuliere emancipaties, is de behoefte aan een oriëntatiepunt
heilzaam (ook al zegt de skeptische relativist in ons dat we dat best maar niet vinden).
Beide essays beschrijven de lotgevallen van het denken, gebed in de recente politieke,
sociale, culturele geschiedenis. Beide auteurs stellen vast hoe een genereus
‘humanisme’, vertrekkend van de universele waardigheid van dé mens, verschuift
naar een voortschrijdende particularisering en lokalisering van het ‘eigene’.
Finkielkraut beschrijft de paradoxale evolutie ervan in briljante, bijtende bladzijden.
Morin klaagt het proces niet aan, hij stelt het vast en zegt dat ook dat maar een
moment is dat zijn tegenkracht heeft en oproept. Morin is geen onmiddellijk polemist,
hij beschrijft de polemiek van buiten uit en heeft vol vertrouwen in haar produktiviteit.
Finkielkraut polemiseert wél luid en nadrukkelijk: hij staat in het debat. Tegenover
zijn tijdskritiek, de tijdsdiagnose van Morin.
Hoe pertinent de kritek van Finkielkraut is, blijkt uit de dagelijks waar te nemen
verloedering van onderwijs, cultuurbeleid, mediapolitiek en uit het erbarmelijke
niveau van de culturele discussies. (Voorbeelden? Beaubourg en d'Orsay, het
postmoderne). Toch is het debat oncomfortabel: weer eens na de jaren zeventig zijn
dé waarden herleid tot pure doxa in dienst van andere belangen. Achteraf blijkt dan
wel dat wij minder de annexatie aan belangen maar uiteindelijk vooral de waarden
zelf hebben onttroond. Het zijn zij die ons slecht in de mond liggen, nog steeds.
Neem het woord ‘pensée’ in het essay van Finkielkraut. Het is belangrijk dat hij ons
er nog eens aan herinnert wat daar niet onder valt - en wat er wel onder valt is niet
‘de rest’. Het is integendeel iets dat ons naar een ander plan voert, ons tegelijk
spiritualiseert en moraliseert. Of dit de inzet kan worden van een tijdskritiek en van
een opiniestrijd moet betwijfeld worden.
D. Lauwaert

Sofisten, De mens - maat van alle dingen. Fragmenten uit de Griekse
Sofistiek, ingel., vert. en geannoteerd door prof. dr. R. Bakker, Kok Agora,
Kampen, 1986, 152 pp., f 22,50.
De sofisten zijn lange tijd het ondergeschoven kind van de filosofie geweest. Door
Plato werden ze, vooral in de latere dialogen, bij voorkeur als sparring partners
gebruikt, aan wie werd aangetoond hoe de filosofie niet te werk diende te gaan.
Relativisten, opportunisten, gewiekste sprekers, uit op onmiddellijk succes en geldelijk
gewin; zo zijn ze door Plato aan het nageslacht overgeleverd. Het was Nietzsche die
als eerste een rehabilitatie ondernam; in zijn strijd tegen platonisme en de ‘volkse’
vorm daarvan, het christendom, moesten de toenmalige tegenstanders van de zich
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als belangeloze waarheidzoeker voorgevende Plato wel automatisch tot het eigen
kamp behoren. Al te subtiel was deze herwaardering dan ook niet.
Bakker tracht in dit bundeltje te komen tot een authentieker beeld van het onderling
bepaald niet gelijkvormige denken van de so-
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fisten, van wie een tiental figuren wordt belicht. Naast de verhouding tot Nietzsche
worden vooral de overeenkomsten met de analytische taalfilosofie en de wijsbegeerte
van het ‘als-ob’ van Hans Vaihinger als moderne parallellen aangewezen.
Met deze poging tot presentatie nam Bakker geen gemakkelijke taak op zich. Van
de geschriften van de sofisten zelf is immers bitter weinig overgebleven. Het meeste
weten we nog van Plato; die dan ook veelvuldig wordt geciteerd, en van latere
biografen. Geldt voor de eerste echter dat de polemische verhouding de weergave
allicht moet hebben beïnvloed, het tweede corpus vervalt al snel in het anecdotische;
de werkelijk filosofische oogst is dan ook gering.
Desondanks zijn enkele fragmenten interessant genoeg om het bundeltje de moeite
waard te maken, al gaat het daarbij vaak eerder om filosofisch vrij subtiele kwesties
of is hun belang vooral historisch van aard, zodat de algemene lezer er zich minder
snel door aangesproken zal voelen. Toch lijkt Bakker zich in zijn commentaar
allereerst op de laatste te richten. Deze onevenwichtigheid maakt het boekje wat
moeilijk te hanteren, al biedt de gepresenteerde tekstselectie voldoende aardigs om
kennis van te nemen.
Ger Groot

M. Joly, Dialoog in de hel tussen Machiavelli en Montesquieu over
staatsmacht en democratie, vert. Ernst van Altena, inl. M. van Amerongen,
Wereldvenster, Weesp, 1986, 202 pp., f 49,50.
In 1865 verschijnt te Brussel een anoniem geschrift dat later aan de publicist en jurist
Maurice Joly blijkt te moeten worden toegeschreven. Het boek bevat een fictieve
dialoog tussen Machiavelli, theoreticus van het nietsontziende staatscynisme, en
Montesquieu, ideoloog van de scheiding der machten, de trias politica. Tegenover
een steeds meer ontsteld rakende Montesquieu ontvouwt Machiavelli een nieuwe
variant van zijn 16e eeuwse theorie, die wonderwel bij de huidige tijd blijkt aan te
sluiten. Het directe geweld maakt plaats voor het sluipende geweld van de
alomvattende staatskennis. Het volk wordt ogenschijnlijk de vrijheid gegund, maar
slechts tot die keuze die de vorst bij voorbaat heeft bepaald. Manipulatie van
informatie en vooral een volstrekte dominering van de pers bereiken meer dan wat
bloedige onderdrukking ooit zou vermogen. ‘Ik verlaat de weg van de terreur en sla
de weg van de tolerantie in’, zegt Machiavelli aan het eind van zijn betoog.
Montesquieu heeft geen weerwoord meer; de komst van de totalitaire staat lijkt even
onweerlegbaar als noodlottig.
Joly's geschrift is boeiende lectuur, waarin veel van wat in onze eeuw realiteit zal
worden al wordt aangekondigd. Marcuse vindt er een voorafschaduwing in, zoals
ook Horkheimer en Habermas, maar evenzeer Foucault en Walter Laqueur. Zoals
ook bij hen nog wel eens het geval wil zijn, lijkt de tendens van Joly's dialoog wel
wat gechargeerd. Hoewel van de beschreven manipulatietechnieken zeker ampel
gebruik wordt gemaakt, is het totalitarisme er tot nu toe nog niet in geslaagd
daadwerkelijk totaal te worden. Een gelukkige marge van oncontroleerbaarheid is
altijd blijven bestaan, om redenen die waarschijnlijk meer met de menselijke conditie
als zodanig dan met toevalligheid samenhangen. Meer en meer ontdekken wetenschap
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en wijsbegeerte dat absolute beheersing onmogelijk is, zowel op louter technisch,
als op existentieel en zelfs metafysich vlak. Die, in praktisch opzicht soms zo
hinderlijke speelruimte zou na lezing van dit geschrift wel eens een ultieme garantie
van het menselijk bestaan als waarachtige humaniteit kunnen zijn. Die troost is ons
dan toch nog gegeven, al wordt het waarschuwend en verontrustend karakter van dit
boek er daarmee niet minder om.
Ger Groot

Sören Kierkegaard, Johannes Climacus, ofwel Men moet aan alles twijfelen,
inl., vert. en annot. drs. Wim R. Scholtens, Kok Agora, Kampen, 1986,
143 pp., f 23,75.
De omnibus dubitandum est is een stelregel van Descartes, die door Kierkegaard in
deze korte filosofische vertelling ironisch wordt overgenomen. Centraal staat de
vraag naar het beginsel van de filosofie, dat door Descartes in de twijfel was gelegd,
hetwelk door Kierkegaard als beginsel echter wordt afgewezen. Ook de twijfel is
immers geen neutrale denkhouding, maar verraadt een reeds gedane keuze, die, juist
omdat ze vergeten wordt, door deze filosofie niet kan worden gerechtvaardigd.
Descartes is niet de enige, misschien niet
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eens de meest belangrijke tegenstander in dit boekje. De grote tegenpool is het Duits
idealisme met zijn absoluutheidsaanspraken, waartegenover door Kierkegaard het
uitgangspunt van het toeval en de wezenlijke begrenzing en facticiteit van het denken
wordt gesteld: een denken dat zich niet losmaakt van de existentie en derhalve de
kenmerken daarvan deelt.
Kierkegaard vat deze kritiek in een korte vertelling die de geestelijke rijping van
de jonge student Johannes Climacus beschrijft. Dezelfde figuur, die volgens inleider
Scholtens met enige voorzichtigheid mag worden gelijkgesteld aan de filosofische
Kierkegaard, zal ook later nog optreden als auteur van de Wijsgerige kruimels en het
Afsluitend onwetenschappelijk naschrift, waarin de wijsgerige inzichten van het
pseudoniem ‘Climacus’ mét de ideeën van Kierkegaard zelf mee-evolueren.
Mede dankzij de verhalende vorm is Johannes Climacus een enigszins wonderlijk,
maar zeer toegankelijk geschrift geworden, dat bijna spelenderwijs inleidt tot de
wijsgerige problematiek waarmee Kierkegaard worstelde. Des te betreurenswaardiger
is dat Kierkegaard van de oorspronkelijk geplande drie delen slechts het eerste heeft
voltooid, al tekent de richtingskracht van het denken zich daarin reeds duidelijk af.
Zoals ook al in zijn talloze eerdere vertalingen zorgde Scholtens in dit boekje opnieuw
voor een soepele Nederlandse tekst en een adekwate inleiding, waarin alleen een
overzicht van de publikatiegeschiedenis van dit door Kierkegaard zelf niet uitgegeven
boekje wordt gemist.
Ger Groot

Godsdienst
Gert J. Peelen, De nieuwe bijbel van een vrij volk. De Statenvertaling van
1637, Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem / Belgisch
Bijbelgenootschap, Brussel, 1987, 95 pp., f 12,50.
Dit jaar wordt herdacht dat 350 jaar geleden de zgn. Statenvertaling verscheen, een
werk dat sedertdien een zwaar stempel heeft gedrukt op onze cultuur in het algemeen,
op de Nederlandse taal en het karakter van het protestantse geloofsleven in het
bijzonder. Het valt te verwachten dat in de komende maanden nog verscheidene
andere publikaties de historische gebeurtenis van 17 september 1637 zullen herdenken.
Het bijzonder fraai uitgevoerde boekje van de godsdienstsocioloog Peelen bijt de
spits af. Ieder die wat meer zou willen weten over de politieke, economische en
godsdienstige wereld waarin de Statenvertaling is ontstaan raad ik aan deze luchtig
geschreven studie als opstap te kiezen, voordat men eventueel aan wat meer technische
studies over dit onderwerp begint.
Het boekje bestaat uit drie hoofdstukken. In het eerste worden de achtergronden
beschreven van de strijd tussen kerk en staat, waarbinnen de Statenvertaling een heel
speciale rol blijkt te gaan spelen. Het tweede hoofdstuk gaat over de totstandkoming
van de Statenvertaling zelf, terwijl in het afsluitende hoofdstuk aandacht wordt
besteed aan de macht en de invloed die deze bijbelvertaling heeft uitgeoefend (en in
bepaalde kringen nog steeds uitoefent). Na elk hoofdstuk vindt men een
literatuuropgave.
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Op tenminste één punt begaat Peelen m.i. een historische fout. Om de vondst van
‘meer oorspronkelijke bijbelrollen’ (p. 90) - bedoeld zijn de zgn. Dode Zee-rollen in relatie te brengen met het ontstaan van de zgn. Nieuwe Vertaling 1951 (de eerste
officiële bijbelvertaling ná de Statenvertaling!) lijkt mij een verkeerde kijk op de
feiten. Het initiatief tot deze zgn. NBG-editie dateert immers al uit 1927, toen er van
Qumran-rollen nog helemaal geen sprake was. Niettemin een heel aardig boek met
een opvallend rustige lay-out en veel illustraties.
Panc Beentjes

Bas van Iersel, Marcus, Katholieke Bijbelstichting, Boxtel / Tabor, Brugge,
1986, 270 pp., f 24,75.
De reeks Belichting van het bijbelboek is opgezet voor een breed lezerspubliek.
Mensen met weinig ervaring in het lezen van de bijbel worden geholpen om zelf een
bijbelboek in zijn geheel te kunnen lezen en verstaan. Daarnaast zal ook de gevorderde
of geschoolde lezer ingenomen zijn met deze onlangs gestarte reeks, en wel vanwege
de gevolgde methode, die de aandacht steeds
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richt op het geheel van de tekst. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van de serie
is namelijk dat de vorm waarin het betreffende bijbels geschrift is overgeleverd
serieus wordt genomen. In het recente verleden heeft de nadruk (te) vaak gelegen op
de reconstructie van oude teksten. Men probeerde de oudere lagen te scheiden van
de jongere; de aldus gevonden delen plaatste men naast elkaar als afzonderlijke
eenheden. En zo werd het geheel van een bijbelboek uiteengerafeld in losse onderdelen
die men als zodanig becommentarieerde, zonder verder nog aandacht te schenken
aan het geheel.
In de reeks Belichting van het bijbelboek gaan de auteurs een andere weg. Zij gaan
er in de eerste plaats van uit dat de tekst zelf allerlei signalen bevat die duidelijk
maken hoe hij gelezen wil worden. De commentatoren laten dus zien wat er in de
tekst gebeurt, hoe deze is opgebouwd en hoe de onderdelen functioneren binnen het
geheel van het betreffende bijbelboek.
Het eerste deel uit de reeks is dus gewijd aan Marcus, en het dient gezegd dat het
een intrigerende studie is geworden. Uiteraard moet men zich de tijd (en de rust)
gunnen om al hetgeen de Nijmeegse hoogleraar te berde brengt op zijn waarde te
schatten. Het boek tenminste tweemaal lezen lijkt mij een absolute voorwaarde om
zijn interessante uitleg van dit oudste evangelie goed te begrijpen. Af en toe
ontstonden er bij mij vragen. Zo lijkt mij bijvoorbeeld de volgorde van de paragrafen
binnen hoofdstuk 10, dat handelt over Mc 14:1-15:31, verwarrend. Waarom eerst
het ‘proces en kruisiging’ behandelen en dan ‘Pilatus en zijn soldaten’? Ook had het
schema op pagina 209 duidelijker kunnen zijn, wanneer boven de linkerkolom de
woorden ‘Marcus 4’ en boven de rechterkolom ‘Marcus 12’ zou zijn geplaatst.
Een algemene opmerking: het is natuurlijk wel jammer, dat het uitgerekend weer
Marcus is wiens evangelie wordt belicht. Juist over dit evangelie is in ons taalgebied
de afgelopen tijd al zoveel verschenen (G. Bouwman, B. Hemelsoet, B. van Iersel,
M. van der Zeyde), zij het niet op deze nieuwe methodische lijn. Het wordt echt hoog
tijd dat nu die andere drie evangelieën eens in het volle licht komen te staan. Ik hoop
vurig dat ook aan hen binnen zeer korte termijn een deeltje binnen deze reeks gewijd
zal zijn.
Panc Beentjes
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Peter Knauer Unseren Glauben verstehen, Echter Verlag, Würzburg, 1987
(2. Auflage), 248 pp., DM. 19,80.
Dit boek bevat 25 opstellen waarvan de helft oorspronkelijk als radiovoordrachten
werd geredigeerd. De directe en zakelijke stijl staat borg voor een goede leesbaarheid
ook voor wie niet zo vertrouwd is met het Duits. Zoals de titel aangeeftwil de auteur
een rationele verantwoording bieden van het geloof voor zover dit aanspraak maakt
op menselijk inzicht. Immers, als God zich heeft willen meedelen aan de mens dan
moet die boodschap menselijk verstaanbaar zijn. In een eerste deel worden de
fundamentele geloofswaarheden van het christendom behandeld; in het tweede deel
komen een aantal chronische geloofsthema's aan bod. Om het boek bruikbaar te
maken voor geloofsgesprekken worden er als aanhangsel bij elk onderwerp een aantal
vragen aangeboden en ook een korte samenvatting. Elk opstel is in feite een variatie
op wat de auteur als de kern van de christelijke boodschap beschouwt: een Woord
dat tot ons komt als een uitnodiging om in te gaan op een goddelijk liefdesaanbod
dat ons uit onze angst om onze eindigheid bevrijdt. Hier is een theoloog aan het
woord die niet schuw is kritische vragen met intellectuele eerlijkheid te beantwoorden:
‘Der Theologie ist nur an der Vernunft noch mehr als am Glauben gelegen’ (p. 223)!
De auteur daagt de lezer voortdurend uit de grenzen van zijn inzicht te verleggen om
daarnaast met een even grote eerlijkheid naar de eigenheid van het geloof te peilen.
In die methode erkent men de complementariteit van de katholieke en de protestantse
traditie i.v.m. de verhouding tussen geloof en rede. Het boek is in Duitsland reeds
aan zijn tweede oplage (5-7.000) toe. Het is te hopen dat er eerlang een Nederlandse
vertaling verschijnt, want meer dan ooit hebben wij hier te lande nood aan geloof én
inzicht.
Hugo Roeffaers

Sociologie
Kenneth Thompson, Beliefs and Ideology, Tavistock, London, 1986, 135
pp.
Robert Bocock, Hegemony, Tavistock, London, 1986, 136 pp.
Jeffrey Weeks, Sexyality, Tavistock, London, 1986, 127 pp.
Een van de betere serie inleidingen tot de ‘sociologische hoofdfiguren’ is de reeks
‘Key Sociologists’, opgezet en gesuperviseerd door Peter Hamilton van de Britse
Open University. In kort bestek worden iemands kernideeën en zo mogelijk de invloed
en actualiteit ervan in kaart gebracht. Wat de reeks zo gunstig doet afsteken bij
vergelijkbare initiatieven, zijn de vaak gedurfde interpretaties van (neo-)klassieke
grootmeesters (Weber, Durkheim, Mannheim) en de opname van niet meteen voor
de hand liggende namen (Freud en Foucault als sociologische sleutelfiguren?).
Dezelfde kwaliteiten kenmerken ook de vorig jaar gestarte serie ‘Key Ideas’, eveneens
geredigeerd door Peter Hamilton. Lang niet alle sociologen vinden b.v. het begrip
‘hegemonie’ een centraal concept. En heel wat academici zullen niet zonder
oogknipperen kennis nemen van wat Jeffrey Weeks of Kenneth Thompson over meer
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traditionele begrippen hebben te melden. Thompson schreef voor de serie ‘Key
Sociologists’ reeds een handzame, maar bijwijlen eigenzinnige inleiding tot het
oeuvre van Durkheim. In Beliefs and Ideology pleit hij dan ook niet toevallig voor
een Durkheimiaanse sociologie van de ideologie. Ideologieën fungeren inderdaad
als een soort van ‘conscience collective’ (Durkheim). Ze geven een meestal imaginair
totaalbeeld van de samenleving waarin elke groep en ieder individu een vaste plaats
krijgen toegewezen. Zulke eenheidsvoorstellingen zijn echter verre van onschuldig.
Durkheims godsdienstsociologie mag dan wel hoogst bruikbaar wezen voor de
ideologietheorie, ze behoeft ook een aanvulling vanuit marxistische hoek. De middels
ideologieën bewerkstelligde sociale integratie dient immers in regel de bestaande
machtsverhoudingen. Deze gang van zaken rechtvaardigt volgens Thompson echter
nog niet het spreken over een monolitische ‘dominante ideologie’. Steunend op
empirisch materiaal uit de godsdienstsociologie (de Amerikaanse ‘civil religion’, het
Engelse methodisme), betoogt Thompson dat elk individu steeds door meerdere
ideologieën wordt aangesproken. Bovendien zijn de voorstellingen uit de zgn.
dominante ideologie altijd voor meerdere interpretaties vatbaar. Het heer-
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sende ideologisch discours kan daarom ook tégen de heersende klasse worden ingezet.
Ideologische dominantie heeft daarom minder te maken met de verbreiding van een
coherente ideologie dan met de articulatie van reeds bestaande ideologieën en
interpretaties ervan in één enkele richting (zie b.v. het neo-liberalisme c.q.
neo-conservatisme).
Het begrip ‘articulatie’ staat eveneens centraal in de recente pogingen tot
herdenking van het Gramsciaanse hegemonie-begrip. Een lang niet volledig overzicht
van de hegemonie-problematiek biedt Robert Bocock in het boekje Hegemony. Hij
confronteert o.a. Gramsci's inzichten over godsdienst met die van Max Weber, en
gaat uitgebreid in op het werk van het duo Ernesto Laclau-Chantal Mouffe. Dit laatste
lijkt mij zonder meer terecht. Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical
Democratic Politics (Verso, Londen, 1985) is behalve een tamelijk moeilijk boek
ook een belangrijke sprong voorwaarts in de richting van wat Laclau en Mouffe zelf
als een ‘postmarxistische hegemonie-theorie’ bestempelen.
Het boekje van Bocock lijdt op meerdere plaatsen aan verbiosis (onnodige
uitweidingen, herhalingen...). Dat geldt gelukkig niet voor Sexuality van Jeffrey
Weeks. Het is zowat een geautoriseerde samenvatting van de denkbeelden die Weeks
reeds eerder ventileerde in Sex, Politics and Society. The Regulation of Sexuality
since 1800 (Longman, Harlow, 1981) en Sexuality and its Discontents. Meanings,
Myths and Modern Sexualities (Routledge and Kegan Paul, Londen, 1985). In het
zog van Foucault pleit Weeks voor een radicale afrekening met elke seksuologie die
stoelt op de gedachte van een natuurlijke seksualiteit. Het woord ‘seksualiteit’ verwijst
veeleer naar een ‘fictionele eenheid’ van gedachten, fantasma's, verlangens,
lichaamsdelen, enz. Of zoals die andere vernieuwer van de sociologie van de
seksualiteit, Kenneth Plummer, ooit opmerkte: ‘Nothing is sexual, but naming makes
it so’. Seksuele identiteiten en rolpatronen zijn kortom niet verbonden met natuurlijke
eigenschappen of essenties, maar vormen historisch wisselende constructen. Daarrond
is strijd mogelijk, zoals de homoen vrouwenbewegingen aantonen. De meest radicale
vorm van de-constructie van de gangbare seksuele constructies ligt echter in het
afscheid van de idee van seksualiteit zelf. Maar ook dat had Foucault ons reeds
onderwezen.
Rudi Laermans

Literatuur
Italo Calvino, Onze voorouders, vert. Henny Vlot, Bert Bakker,
Amsterdam, 1986, 421 pp.
Klassiek mag de bundel Onze voorouders inmiddels wel worden genoemd. Na in de
jaren vijftig min of meer afzonderlijk te zijn geschreven, vormen de drie verhalen
waaruit de bundel bestaat sinds hun gezamenlijke uitgave in 1960 een onverbrekelijk
drieluik met gemeenschappelijke stilistische trekken en een samenhangende thematiek.
Sprookjesachtig en tegelijk nuchter, historisch en tegelijk aanstekelijk nabij, houden
de verhalen zich op in een grensgebied van het mythische, het existentiële en het
filosofische.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

Zinnebeeldig zijn de erin optredende figuren allemaal, zij het de een wat meer dan
de ander. De burggraaf die door een kanonskogel in tweeën wordt gesplitst en
sindsdien een gebroken bestaan leidt, totdat hij aan het einde weer tot heelheid wordt
samengesmolten; de baron die de radicale beslissing neemt in de bomen te gaan
wonen zonder ooit nog een voet op aarde te zetten, uitsluitend om zich een eigen
bestaan te verschaffen door middel van wat Sartre een ‘projet’ genoemd zou hebben,
zónder zich echter van de mensen om zich heen af te keren; de ridder die geen aards
bestaan, maar slechts een wil en denken heeft, en zich op basis van het Cartesiaans
beginsel van cogito, ergo sum desondanks een bestaan verschaft - het zijn stuk voor
stuk elementen van de menselijke mogelijkheid, ‘ervaringen van hoe je je mens-zijn
kunt verwezenlijken’, aldus Calvino in zijn nawoord. In die zin vormt deze trilogie
een soort genealogie van het menselijk bestaan als zodanig, ‘een stamboom van de
voorouders van de hedendaagse mens, waarin achter elk gezicht wel enkele trekken
liggen van de mensen om ons, om u, om mij heen’, aldus opnieuw Calvino.
Wijsgerige sprookjes, dus, maar zeker geen zwaarlijvige semi-filosofie in een
narratief jasje. Calvino schrijft met aanstekelijke lichtheid en met een nuchtere
aardsheid die met elke drang tot hoogvliegerij direct de draak lijkt te willen steken.
Ondanks hun doordachte thematiek lijken de vertellingen
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zich spelenderwijs te ontwikkelen, hoe hecht geconstrueerd ze ná lezing ook geweest
blijken te zijn. En zelfs daarin is de gecharmeerde lezer nog altijd vrij zijn eigen
interpretatie te kiezen, zoals Calvino na zijn eigen auto-hermeneutiek grootmoedig
toegeeft. De verhalen bieden er in ieder geval alle ruimte toe, inclusief de interpretatie
van het openingsverhaal als een strijd tussen goed en kwaad, die door Calvino zelf
wordt afgewezen.
Henny Vlot zorgde voor een uiterst plezierige vertaling, waarin de speelsheid van
Calvino's taalgebruik voorbeeldig bewaard blijft. Wel zal het ‘theïsme’ dat de denkers
van de Verlichting enkele malen in de schoenen wordt geschoven, wel ‘deïsme’
moeten zijn.
Ger Groot

Machado de Assis, Dom Casmurro, vert. August Willemsen, Arbeiderspers,
Amsterdam, 19872, 259 pp., BF. 670.
Van Dom Casmurro verscheen in 1966 al een Nederlandse vertaling; August
Willemsen zorgde twee jaar geleden, in het kader van het grote vertaalproject van
het werk van Machado de Assis, dat uiteindelijk zes banden moet gaan omvatten,
voor een nieuwe versie, die, zoals te verwachten viel, uitblonk in subtiel taalgebruik,
vaak met een enigszins archaïserende inslag. Het boek, dat voor de beste roman van
Machado de Assis doorgaat, moet een redelijk succes zijn geweest, want inmiddels
ligt de tweede druk in de winkel. Terecht is dat zeker. In een ogenschijnlijk
traditionele, 19e-eeuwse romanvorm vertelt Machado een aangrijpend verhaal van
jeugdliefde en volwassen jaloezie. Het is Dom Casmurro (heer Nurks) zelf die
terugkijkt op zijn eigen leven, zijn jonge romance met het meisje Capitu, zijn huwelijk
met haar en de fnuiking van zijn en haar levensgeluk door het overspel dat hij bij
haar vermoedt. Beeldschone bladzijden wijdt Machado de Assis aan de tedere en
schuchtere toenadering van Casmurro (die dan nog Bentinho heet) tot Capitu, die
wellicht haar hoogtepunt vindt op het moment dat zij hem haar haar laat vlechten;
mateloos tragisch is het boek wanneer de jaloezie haar intrede heeft gedaan en alles
somber wordt en nurks, allereerst Casmuro zelf en door hem heen de wereld als
geheel, de taal van het boek en misschien zelfs de lezer.
Want Dom Casmurro is geen gewone 19eeeuwse roman (om te beginnen
chronologisch al niet: het boek werd geschreven in het eerste jaar van de nieuwe
eeuw). Verhaald wordt geen eenduidige, onomstreden geschiedenis, maar een
interpretatie: het is Casmurro's verhaal en, zo constateert Willemsen in zijn nawoord,
de lezer kent slechts zijn gezichtspunt. Vanuit het gegeven van deze fundamentele
ambivalentie valt het verhaal op meerdere wijzen te lezen, waarvan de ‘machistische’
of de ‘feministische’ er slechts twee zijn. Willemsen zelf houdt het tenslotte op een
metafysische interpretatie die zich concentreert op het gegeven van de ambivalentie
zelf: ‘Dit is niet het bedrog van een vrouw, het is de intrinsieke valsheid van het
drijfzand dat wij leven noemen’.
Terecht suggereert Willemsen de lezer de roman twee maal te lezen. Inderdaad
krijgt de jeugdidylle door de daaropvolgende ‘catastrofe’ een geheel veranderd
aanzien. Maar misschien is Willemsen hier te bescheiden: de roman verdient het
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nogmaals te worden gelezen, nadat men zich heeft laten innemen door de korte, maar
fascinerende oefening in hermeneutiek die het nawoord zelf is. De wendbare en
opmerkzame leeskunst die Willemsen hierin demonstreert tilt het laatste verre boven
een ‘nawoord’ uit: ze maken het boek bijna tot een tweeluik.
Ger Groot

Joyce & Co, Cecilia, Arbeiderspers, Amsterdam, 1986, 313 pp., f 49,50.
Ruim tien jaar geleden verscheen Erwin, het eerste deel van wat een
hooggestemd-decadente trilogie moest worden, gewijd aan de kunsten en
gemoedsbewegingen, getoonzet in erudiete pedanterie en een iets té nadrukkelijke
a-moraliteit. Refereerde het eerste boek met name aan de literatuur, het tweede,
Michael van Mander, richtte zich op de schilderkunst, en daarna werd het lange tijd
stil op het front van de trilogie. Wel verschenen er enkele verhalen van Geerten Maria
Meijsing, die achter het pseudoniem Joyce & Co schuilgaat, een brievenboek en het
weinig geslaagde bundeltje Erwins Echo, dat nog het meest van afsnijdsel van het
grote project weghad. Maar nu is dan toch het derde, aan de muziek gewijde, deel
verschenen: Cecilia, nog altijd even gymnasiaal, nog altijd doorspekt met lange
kunsttheoretische tractaten, nog altijd een tour de force die verbaast, maar verre van
over-
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tuigt. Het is als met een goochelaar: de toeschouwer weet dat er een konijn uit de
hoge hoed zal komen, en is dan ook niet meer verbaasd; het enige dat hem werkelijk
bezighoudt is de vraag hoe het gebeurt. Het citeren van lang vergeten authoriteiten,
van de titels van lang verstofte boeken en het uiteenzetten van bejaarde theorieën
roept minder het gewijde ontzag op dat de schrijver lijkt te beogen, dan wel de
nieuwsgierigheid hoe deze dit zo kunstige, zij het licht ridicule bouwsel van
gewichtigheid in elkaar heeft geknutseld. Toch kan Meijsing, alle pathos en bombast
terzijde gelaten, wel degelijk schrijven. Het bewijs daarvoor wordt geleverd met de
hoofdstukken waarin de herinneringen worden verteld van ‘de oude man’, een bejaard
componist die aan het einde van het boek zijn levenswerk eindelijk ziet uitgevoerd.
In deze secties vindt het rijke vocabulair waarover Meijsing beschikt eindelijk zijn
toon en kader, en wordt daarmee tot de fraaie taal die elders door mateloosheid wordt
overschreeuwd. Hier ontplooit zich daadwerkelijk een schildering van gevoelens,
waar deze elders hetzij in retorische figuren, hetzij in bloedloze figuranten verkillen.
Hier valt werkelijk te lezen, waar elders de drift tot epateren eerder in veredeld variëté
lijkt uit te monden. Wel blijft het ook hier soms nog wat tobben met Joyce & Co. De
dialogen willen nog altijd niet erg lukken en de intrige neigt soms tot wat goedkoop
effectbejag (de opvoering van het ‘levenswerk’, waarop de dood volgt, is er zo een).
De aantrekkingskracht van het nonconformistische, zeer bemiddelde en
kosmopolitische bestaan lijkt Meijsing bij tijd en wijle evenzeer te biologeren als zij
dat de boulevardpers doet - met soortgelijke gevolgen. Zo getuigen de vrijzinnige
briefjes van het ‘gouden meisje’ dat de ‘oude man’ vlak voor zijn dood bezit, van
de losbandigheid van het hockey-meisje op het jaarlijks verenigingsfeest.
Heel ernstig is dat allemaal niet. In de centrale hoofdstukken van het boek stijgt
Meijsing ver uit boven de bekrompenheid van de eigenlijke trilogie, zoals ook het
personage van de ‘oude man’ daarin eigenlijk al niet meer thuishoort. Wellicht was
Cecilia in dat opzicht een katharsis die de overgang naar het schrijverschap kenmerkte.
Het wachten is nu op een volwaardige roman van Meijsing. In Cecilia tekenen zich
daarvan al de contouren af; het is er tijd voor.
Ger Groot

Elias Canetti, Het ogenspel. Mijn levensgeschiedenis 1931-1937, vert.
Theodor Duquesnoy, Arbeiderspers, Amsterdam, 1986, 337 pp., BF. 1.010.
Dit nieuwe deel van Canetti's autobiografie beslaat de periode waarin zijn eerste
doorbraak naar literaire bekendheid plaatsvindt. Hoewel Canetti nog niets heeft
gepubliceerd, vergaart hij al een zekere faam met het in manuscriptvorm circulerende
Martyrium en de soirées waarop hij uit zijn eerste toneelstukken voordraagt. Hij leert
Musil, Broch en Franz Werfel kennen en maakt kort, zij het niet op zeer fortuinlijke
wijze, kennis met Joyce. De haarscherpe schildering van deze persoonlijkheden
vormt zonder enige twijfel de grootste charme van dit boek. Canetti legt de karakters
van de hem omgevende figuren meedogenloos bloot, wat met name bij Alma Mahler,
weduwe van de componist, een weinig flatteus beeld oplevert.
Meer dan memoires in de gebruikelijke zin van het woord vormt Het ogenspel
(een impliciete hommage aan Canetti's vrouw Vera) een portrettengalerij met de
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meest uiteenlopende, intrigerende maar vaak ook hoogst feilbare kopstukken. Het
sociale en politieke klimaat van de turbulente jaren dertig komt voornamelijk via
deze karakters aan de oppervlakte, maar vormt in het geheel een tamelijk
ondergeschikt element. Die dimensie komt eerder in de hier vroeger besproken bundel
Het geheim in woorden aan bod.
Ger Groot

Patrick Süskind, Die Taube, Diogenes, Zürich, 1987, 100 pp.
Die Taube is een novelle over een keurige Parijse bankportier wiens morgenroutine
op een zomerdag in 1984 wordt verstoord door een duif die voor de deur van zijn
mansarde zit. Is deze duif de Geest die uit de hemel is neergedaald en signaleert zij
het begin van een nieuwe Messiaanse tijd? De familienaam van de hoofdpersoon is
Noël, wat hem in de lijn van het voorgaande alvast tot de nieuwe Christus lijkt voor
te bestemmen. Het bijbelse potentieel van zijn voornaam Jonathan maakt Noël echter
zeker niet waar. Jonathan staat bekend als een goede vriend (van David) en bovendien
als een dapper strijder (1 Sam. 13:2), maar mijn-
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heer Noël is geen van de twee: hij is zo eenzelvig dat het dagelijkse contact met de
medemens een probleem vormt en op de bewuste dag in 84 durft hij nauwelijks
voorbij de duif te stappen. Met een duif in zijn onmiddellijke nabijheid doet de
voornaam van Noël meteen denken aan de meeuw die in de eerste helft van de jaren
zeventig menig westers puberhart sneller deed kloppen. Maar daar waar Jonathan
Livingston Seagull een (melig) symbool was van de ontplooiing van het individu in
harmonie met zijn omgeving, lijkt zijn Franse naamgenoot elk positief sociaal gevoel
uit zijn leven te hebben gebannen. Voor Noël zelf staat de duif voor de chaos. Hij
ergert zich mateloos aan het feit dat ze de hele gang heeft gepollueerd en geraakt
volkomen ontredderd door haar aanwezigheid. Naar het einde toe geeft Süskind de
onbepaaldheid op die vaak eigen is aan een novelle of een kortverhaal en die in dit
geval ontstaat door de combinatie van de aangegeven verwijzingen naar min of meer
bekende cultuurgegevens. Na een dag vol tegenslagen belandt Noël in een pension
waar hij de volgende morgen als een nieuwe mens ontwaakt. Hij spreekt de gedachte
uit dat hij niet zonder de anderen leven kan en keert al springend door de plassen
terug naar huis. De verlossing blijft dan wel tot hem beperkt, maar niettemin is ze
een feit. De aanwezigheid van een ouderwetse verteller die alles lijkt te weten en
soms overschakelt op vrije indirecte rede versterkt de anachronistische indruk die
wordt gewekt door de eenduidige en optimistische conclusie. Heeft de auteur hiermee
toegegeven aan een zekere nostalgie naar een zogezegd eenvoudig en daarom positief
ingeschat verleden en een daaraan verbonden literaire vorm, of heeft hij integendeel
deze inhoud en vorm willen parodiëren? Dat blijft onduidelijk, maar misschien heeft
Süskind juist deze onduidelijkheid nagestreefd, waardoor zijn tekst alsnog een zeer
eigentijdse dimensie krijgt. Feit is dat Süskind een literair kleinood heeft afgeleverd
dat ongetwijfeld het succes van Das Parfum (1985) niet zal evenaren, maar hem
mogelijk van zijn reputatie als commercieel auteur zal afhelpen.
Luc Herman

Simon Leys, La Mort de Napoléon, Hermann, Paris, 1986, 119 pp.
Veronderstel dat... zo beginnen ‘Filosofische sprookjes’. Simon Leys schreef over
het maoïsme vóór iemand het begon te vereren; hij schreef tegen toen ieder in dat
China het nieuwe Jeruzalem zag. Een intellectuele prestatie van hoge rang. Hij
weerstond aan de verleiding te projecteren; hij richtte zijn koers op de identificatie.
Leys maakt nu andere oefeningen: ‘stel dat Napoleon toen niet gestorven was, op
St. Helena’. De opening van deze hypothese voert hem naar de ironiserende,
moraliserende omkering. Wat kan je allemaal uit een inversie halen? Hoe wordt de
keizer een handelaar, hoe de mannen-menner een echtgenoot, hoe wordt Napoleon
zelf tot één van de velen die aan de waan leiden Napoleon te zijn? Er zijn hier
biezonder geslaagde vondsten om het verhaal van de ene omkering naar de andere
te laten overgaan. Geschreven met de vurigheid van een tegenstander van leiders,
van de verwachtingen die hen tot leiders laat worden.
Dirk Lauwaert
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Rachel Ingalls, Four Stories, Faber and Faber, Londen, 1987, 150 pp.,
£2,95.
Rachel Ingalls is een erg begaafde schrijfster van kort proza. In haar compacte, sobere
stijl schrijft ze teksten die haar lezer na lectuur lang bijblijven. Haar thematiek is
universeel en wordt behandeld in een merkwaardige combinatie van alledaagse,
banale details - zoals de keuze van een restaurant voor de lunch - en
sprookjesmotieven - zoals fabelachtige rijkdom. Hoewel nooit belerend of zwaar op
de hand, zijn deze teksten fabels over liefde en haat, leven en dood, hebzucht en
onschuld. De vier verhalen die hier zijn samengebracht, verschenen eerder in andere
bundels. Toch is er een duidelijke samenhang tussen de vier, niet alleen
verhaaltechnisch maar ook thematisch. In de vier verhalen is het centrale gegeven
een menselijke relatie die als hecht mag worden beschouwd. In I see a Long Journey,
Third Time Lucky en Inheritance gaat het om familiebanden tussen bloedverwanten
en aangetrouwden, in People to People gaat het om vriendschapsbanden tussen
studenten. Telkens laat Ingalls een vrij vriendelijke en onschuldige wereld die beheerst
wordt door beschaafde omgangsvormen, omslaan in een gewelddadige, brutale wereld
waar het recht van de sterkste geldt en menselijk gedrag gemotiveerd wordt door een
primair
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overlevingsinstinct. Onder die ‘beschaafde’ omgangsvormen blijkt een afgrond van
geweld en agressiviteit schuil te gaan. De ommekeer gebeurt zowel plots als
geleidelijk: plots voor de slachtoffers die meestal pas wanneer het te laat is inzicht
krijgen in hun situatie; geleidelijk voor de lezer die eerder dan de personages zijn of
haar onschuld verliest en het dreigende gevaar aanvoelt. Ingalls vertelt de verhalen
via het bewustzijn van jonge, naïeve personages - in drie van de vier verhalen zijn
dat vrouwen - zonder dat de vertelster als interpreterende instantie optreedt. Omdat
de personages vaak ziende blind zijn, lijken de gebeurtenissen bepaald door een
grimmig noodlot. In alle verhalen verlaten de personages hun vertrouwde en veilige
omgeving, en ondernemen een reis naar wat hun lotsbestemming zal blijken te zijn.
Zij lopen als het ware recht in de armen van hun noodlot. De vertelster houdt zich
discreet op de achtergrond en geeft geen belerende commentaar. Daarom is het niet
makkelijk om de ideologie van de teksten te achterhalen. Wellicht het duidelijkst is
die ideologie in Inheritance dat een sterk symbool ontwikkelt voor de
huiveringwekkende destructieve kracht en de impotentie van ex-Nazi's. I See a Long
Journey suggereert een feministische ideologie omdat de vrouwelijke personages
slachtoffer zijn van patriarchaal gezag en brutaal fysiek geweld. De twee andere
verhalen zijn heel wat enigmatischer. Ingalls schrijft geen makkelijke verhalen. Haar
werk vereist een aandachtige lectuur. Ze bouwt haar verhalen op met beelden die
elkaar op vaak ironische wijze aanvullen en tegenspreken. Het is wellicht niet de
bedoeling dat we een voor de hand liggende interpretatie voor deze beelden vinden.
Ingalls hoopt enkel dat we erover zullen nadenken, net zoals Lily in Third Time
Lucky.
Kristien Hemmerechts

Alice Munro, The Progress of Love, Chatto and Windus, London, 1987,
309 pp., £9,95.
Munro is één van de belangrijkste schrijfsters van kortverhalen in Canada. Haar werk
werd beloond met de hoogste literaire onderscheidingen in haar eigen land en met
een nominatie voor de Booker Prize. De verhalen in deze bundel werden eerst
gepubliceerd in belangrijke tijdschriften in de VS en in de VK. De titel is heel gelukkig
gekozen; hoewel er geen eenheid van tijd, plaats, handeling of personages bestaat,
gaan alle verhalen toch over hetzelfde: de bijna altijd vergeefse zoektocht naar liefde:
in het huwelijk, buiten het huwelijk, in de relatie met ouders, met kinderen, met
onbekenden; het gaat bijna altijd om gewone mensen die op een of andere manier
geconfronteerd worden met zichzelf, met hun eigen onvermogen om lief te hebben
of om bemind te worden. Bijna nooit gaat het hierbij om sex, nagenoeg altijd om de
zoektocht naar meer, niet alleen naar tederheid maar naar begrip, een begrip dat
slechts weinigen vinden. Het hoofdpersonage, of hoofdpersonages want enkele van
deze verhalen kunnen gemakkelijk uitgebouwd worden tot een roman, wordt
gewoonlijk geconfronteerd met iets uit het verleden en dat zet een ingewikkeld proces
in werking van wat door Joyce ‘epiphanie’ werd genoemd, het ogenblik waarop
eensklaps iets helemaal duidelijk wordt. Waar bij Joyce die ‘epiphanie’ slechts één
moment duurt, ontstaat er bij Munro een bijna gelijktijdigheid van verschillende
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tijdsdimensies die door mekaar lopen maar toch nooit tot verwarring leiden. Die
gepriviligieerde momenten, een opmerking, een grapje, van de idioot Kelvin
bijvoorbeeld, die zegt: ‘If I was smart enough to know what to pray for, then I
wouldn't have to.’ beginnen op een occasionele manier te groeien, zoals bijvoorbeeld
bij het hoofdpersonage van ‘Circle of Prayer’: ‘In this way, when she was young,
and high, a person or a moment could become a lily floating on the cloudy river
water, perfect and familiar.’ Op die manier ontstaat binnen elk verhaal een soort
lappendeken met stukjes stof van verschillende kleuren en tinten en materialen, die
afzonderlijk geen betekenis hebben maar samen iets heel nieuws en heel moois
vormen. De verzameling zelf doet ook aan patchwork denken: zonder dat ze onderling
iets met elkaar te maken hebben, vormen deze verhalen een hecht geheel, een ode
aan de liefde, de verliefdheid en wat er zoal tussen die twee kan liggen.
Geert Lernout

Cecile Pineda, Face, Penguin, Harmondsworth, 1986, 194 pp., £3,95.
Dit is een roman over het gezicht van ene Helio Cara, een sloppenbewoner in Brazilië
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die door een ongeval afschuwelijk verminkt wordt in het gezicht. Hoewel hij wel
verzorgd wordt blijkt snel dat er voor een arme drommel zoals hij geen kosmetische
chirurgie bestaat. Hij verliest zijn vrienden, zijn familie en zijn werk, maar ontdekt
dat hij in staat is om zijn eigen gezicht zelf opnieuw weer op te bouwen, wat hij dan
ook doet. Het is niet duidelijk waar de auteur met dit verhaal naartoe wil.
Waarschijnlijk is het de bedoeling de moeilijkheden van de gehandicapte medemens
aan te duiden en het feit dat men als men maar hard genoeg wil steeds zelf, zonder
hulp van buitenaf, alle problemen aankan. Maar dit gegeven is niet meer dan het
onderwerp voor een middelmatige weekendfilm en Pineda heeft duidelijk heel wat
meer ambitie. Ze schrijft in korte hoofdstukjes die ofwel de chronologie van het
verhaal volgen of die de nodige achtergronden aanduiden of de dromen en
nachtmerries van Cara weergeven. Maar er zitten teveel inconsistenties in de plot:
om haar hoofdpersoon te kunnen confronteren met zijn verleden stuurt ze hem terug
naar zijn geboortedorp (het tweede deel van het boek heet dan ook ‘Hinterland’),
maar niet na hem eerst de kans op een normale reeks operaties gegeven te hebben.
Een dokter die hem onderzoekt raakt onder de indruk van zijn vastberadenheid en
besluit om totaal onverklaarde redenen de nodige operaties maar gratis uit te voeren.
Als dan diezelfde nacht zijn krot in brand wordt gestoken, besluit Cara onmiddellijk
naar het huis van zijn moeder te trekken, zonder eerst andere mogelijkheden te
onderzoeken. De plot steunt iets te veel op dergelijke narratieve trucjes om nog
geloofwaardig te zijn, wat dan weer jammer is voor het centrale gegeven waar wel
een goede roman, misschien eerder een novelle, in zit. In haar beschrijving van de
manier waarop Cara zelf aan plastische chirurgie gaat doen toont Pineda wat een
krachtig werk hier verloren is gegaan. Nu gebeuren er een boel dingen die duidelijk
niet functioneel zijn en zitten er in het boek een flink aantal beschrijvingen die hun
overbodigheid niet kunnen verbergen. Dit boek is als het masker dat door de held al
snel wordt weggegooid, helaas was de auteur niet in staat in de plaats ervan een
nieuw en gaaf gezicht te scheppen
Geert Lernout

Christopher Hope, The Hottentot Room, Heinemann, Londen, 1986, 218
pp., £9,95.
Een nieuwe roman van de auteur van het veelgeprezen Kruger's Alp, die echter heel
wat lichter uitvalt dan zijn voorganger. H. beschrijft het reilen en zeilen in een club/bar
voor émigrés uit Zuid-Afrika waar een bonte verzameling mannen en vrouwen
onderdak heeft gevonden onder het oog van de Duitse jodin Frau Katie die in hun
ballingschap een herhaling ziet van haar eigen vlucht uit Nazi-Duitsland. Nagenoeg
volledig in flashbacks vertelt H. de verschillende levensverhalen van de stamgasten,
waarvan sommige duidelijk gemodelleerd zijn op niet-fictionele, in Engeland wonende
Zuidafrikanen. Aangezien Frau Katie op sterven ligt en haar dochter, die uit reactie
nog Engelser is dan de Britten, geen hoge hoed opheeft van de Hottentotten zoals ze
zich noemen, zit de club in een overgangsfase. Het lot van de bar en van de bewoners
wordt bijna volledig verteld vanuit het perspectief van één van hen, Caleb Looper,
die uit zijn geboorteland is gezet wegens subversieve activiteiten. Looper ontvangt
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dreigbrieven van zijn fanatiek-nationalistische vader wegens zijn vermeend
samenheulen met Doctor Owen die door vader Looper op zijn eentje verantwoordelijk
wordt gesteld voor alles wat er met Zuid-Afrika fout gaat. Door de gesprekken in de
bar komen we stilaan tot het besef dat Frau Katie bewust of onbewust nooit de echte
dramatiek heeft ingezien van wat er zo lang geleden in Nazi-Duitsland is gebeurd,
hoe ze verraden werd door haar echtgenoot, die een generaal was en die later wordt
omgebracht wegens zijn rol in de aanslag op Hitler. Ook haar bijzondere relatie met
Looper moet tijdens de lectuur van het boek herzien worden, aangezien hij niet is
wie hij aan de leden van de club voorgeeft te zijn. Het is jammer dat H. dit gegeven
niet op een boeiender manier heeft kunnen verwerken. De karakteriseringen zijn
boeiend en afstandelijk, maar betekenen waarschijnlijk meer voor wie in het
émigré-leven thuis is. De actie verloopt veel te traag en zelfs het thrillerachtige deel
kan uiteindelijk niet echt boeien. De herhalingen van thema's en gegevens beginnen
snel te vervelen en het is nooit helemaal duidelijk waar het H. eigenlijk om te doen
is: een gesluierde en cynische politieke satire of een afreke-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

91
ning binnen het milieu waarin hij zich beweegt.
Geert Lernout

Theater
Norbert Jaron, Renate Möhrmann, Hedwig Müller, Hrsg., Berlin - Theater
der Jahrhundertwende. Bühnengeschichte der Reichshauptstadt im Spiegel
der Kritik (1889-1914), Niemeyer, Tübingen, 1986, 813 pp., DM. 214.
Berlijn viert in 1987 zijn 750jarig bestaan. Omdat deze stad tot 1944 ook het centrum
van de Duitse theaterontwikkeling is geweest, paste in het feest ook een herdenking
van dat verleden, al blijft het onduidelijk waarom juist die periode van het naturalisme
werd uitgekozen. Tenzij misschien omdat Berlijn toen nog een onverdeelde stad was.
In een lange inleiding wordt - van de oprichting van de Freie Bühne volgens het
model van het Théâtre Libre te Parijs (1887) tot het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog - het ontstaan van de moderne theaterbeweging reconstrueerd, die met
Otto Brahm en Max Reinhardt het wereldtheater mede heeft bepaald. De vele volgende
bladzijden worden dan gevuld met een serie receptiedocumenten, historische recensies
betreffende de creatie van een bepaalde dramatekst, 64 in totaal. Het aantal opgenomen
recensies per opvoering varieert. Er is wel getracht het mentale spectrum van de
toenmalige criticigilde rechtvaardig te vertegenwoordigen, maar over de
selectiemethode en -criteria wordt niets gezegd. Het resultaat is een panorama dat
niet pasklaar alles vertelt, maar de lezer tot eigen lectuur en verwerking noopt. Mag
het vertrekpunt de nieuwe auteur en zijn presentatie op de scène zijn (tussen Ibsen,
Strindberg, Hauptmann, Sudermann, Schitzler en Wedeking, Büchner, Gorki,
Maeterlinck, Hofmannsthal, Shakespeare, Kleist, Shaw, Schiller, Sternheim, Tolstoj,
Goethe of Unruh in), de anthologie is beslist niet op het drama, maar op de theatrale
produktie afgestemd. Conservatisme en doorbraak staan trouw naast elkaar, onzin
en doorzicht evenzeer. Mag het boek wat prijzig zijn, het is een prikje voor het
historische inzicht dat hier toegankelijk wordt gemaakt.
C. Tindemans

Frouke Fokkema, Toneel I, International Theatre Bookshop, Amsterdam,
1984, 95 pp., f 21,50.
Deze nog vrij onbekende jonge Nederlandse drama-auteur (o1952) bewijst in een
eerste bundeling van korte, nerveuze toneelontwerpen (De omweg, 1981; De
darrenslacht, 1982; De entourage van Emma, 1982) zowel haar afhankelijkheid van
voorbeelden (evidente dialoogmallemolen van Th. Bernhard b.v.) als haar nu reeds
overtuigende eigen vormkracht in het aanbieden van onvoltooide maar erg suggestieve
mensschetsen en in de cirkelstructuur van conversatieprocessen die meer het
bezigblijven met spreken dan het zeggen van inhoud en zin op het oog hebben.
Evident is de ambachtelijke instelling van deze nieuwe generatie theaterschrijvers:
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ze laten de opwerking zoniet voltooiing van hun teksten over aan regisseurs en
acteurs. De zonder enige retoriek geformuleerde personageopdrachten stoeien met
een niet modieuze melancholie, verwijzen de vaak opvallend slappe zelfexpressie
naar het beeldend vermogen van de opvoering, verkondigen wel een wat weifelende
verhouding tot een vijandige natuur en een rusteloze stad. Lieflijk en gruwelijk
tegelijk. Uitkijken naar het vervolg.
C. Tindemans

Wolfgang Winterhager, Zur Struktur des Operndialogs. Komparative
Analysen des musikdramatischen Werks von Richard Strauss, Peter Lang,
Bern, 1984, 239 pp., sFr. 49.
Jens Malte Fischer (Hrsg.), Oper und Operntext, Winter, Heidelberg, 1985,
311 pp., DM. 69.
Dialoog, een principieel kenmerk van een spreekdrama, wordt bij Winterhager
fenomenologisch geconfronteerd met de muziekdramatische eigenschap van de
‘conversatiestijl’ zoals die kenmerkend wordt geacht voor het opera-oeuvre van R.
Strauss. Met
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uiteraard talrijke musicologische deelanalyses en met statistische, gekwantificeerde
veralgemenigen van tussentijdse eigenschappen of tendenzen ontwikkelt S. het begrip
‘simultaneïteit’, altijd al een structureel aspect van het theater dat op een en hetzelfde
moment uiteenliggende zintuigelijke impulsen aanbiedt, hier gepreciseerd tot het
gelijktijdige functioneel worden van communicatief taalgebruik en auctoriële
muziekexpressie. De diverse functies door Strauss ingebracht (distinctie, emfase,
variatie) laten S. toe daarin de muziek- en opera-systematische identiteit van Strauss
te herkennen.
Fischer bundelt een serie vooral dramaturgische opstellen die zowel
systeemimmanente aspecten als periodestijlspecifieke of auteurseigen problemen
behandelen en die de hele tijd van ontstaan tot vandaag betreffen. Genrestudie (b.v.
muziekblijspel, historisch fresco, sprookjesopera) of librettoconcept (bij Verdi, Boito,
Debussy, Schreker, Busoni, Britten of Reimann) lopen altijd op een
rode-draad-discussie uit over de relatie tussen tekstidentiteit en muziekpartituur. De
variatie in thematiek, methode en opvatting maakt eenheid in deze uiteenzetting
sonhaalbaar en belangrijk is de specialistische bibliografie m.b.t. het operalibretto
dat de bundel triomfantelijk afsluit.
C. Tindemans

Jacques Heers, Vom Mummenschanz zum Machttheater. Europäische
Festkultur im Mittelalter, S. Fischer, Frankfurt, 1986, 350 pp., DM. 39,80.
Afscheid nemen van het monolitische beeld van de middeleeuwen is de bedoeling.
De dominantie van kerk en heilsboodschap, van feodale hiërarchie en melancholische
minnezang wordt niet ontkend maar alle aandacht wil gaan naar de collectieve angsten
en de culturele onstandvastigheid. S. ontwerpt het raam van een dubbele cultuur; de
strenge, rechtlijnige die tot vandaag het overgeleverde patroon heeft bepaald en de
grillige, de onrustige, de groteske die in de volksfeesten en de collectieve roes
periodische hoogtepunten heeft ingehouden. Ook die, zo stelt hij, is uit de kerk en
haar rituelen ontstaan. Was in en aansluitend bij liturgische feesten al vrij vroeg
ruimte voor speelse kritiek op de strikte kerkhiërarchie gangbaar, dan ontstaat door
het groeiende stedelijke karakter van cultuur een andersoortig gehalte in deze
seizoenfeesten. Is carnaval aanvankelijk niet los te denken van kerkfeest, dan houden
de nieuwe narrenverenigingen niet terug met het ridiculiseren van plaatselijke en
kerkelijke overheid. De klad kwam er in toen de stadsoverheid het initiatief zelf in
handen nam, de vorm van uitbundige zotheid wel aanhield maar alles geleidelijk
uitholde door het om te buigen tot een demonstratie van welstand en zelfpromotie.
De aanvankelijke parodie van de autoriteit werd een theatrale enscenering van stadsen staatsmacht.
C. Tindemans

Hartmut Heinze, Das deutsche Märtyrerdrama der Moderne, Peter Lang,
Bern, 1985, 116 pp., sFr. 29.
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In de terminologie van het drama betekent ‘martelaar’ uiteraard wel iets anders dan
wat strikt in de heiligenkalender past. Het vasthouden aan een overtuiging en daarvoor
de dood niet schuwen is een motief dat zowel in het antieke als in het middeleeuwse
drama voorkomt binnen een religieus-gemotiveerd raam. De 17e eeuw echter brengt
reeds geleidelijk laïcisering en er valt zelfs een historische lijn uit te tekenen waarlangs
het drama van toen tot vandaag het begrip tragiek tracht te plaatsen binnen deze
cirkel van houvast en zelfbewustzijn. S. schetst deze stippellijn om zich te kunnen
concentreren op enkele vitale varianten in het 20e eeuwse Duitse drama
(Hofmannsthal, Kaiser, Barlach, Hauptmann en Brecht). Met een strikte tekstanalyse
(waarin de beschikbare vakliteratuur instemmend en afwijzend opgenomen zit) gaat
hij de zelfopgelegde standbepaling van tragische figuren na, synthetiseert de evolutie
binnen elk drama en ontwerpt een mentale bepaling van de visie van elk auteur om
ze tenslotte samen te binden in een graduele bundel eigenschappen waarin
overeenstemmende en bijzondere, onderscheidende kenmerken de specifieke plaats
van de individuele auteur aangeven. Het lijkt me overigens logisch dat hij aan dit
vijftal ook meer auteurs, tijdgenoten zowel als meer recente, had kunnen toevoegen
om zowel de verscheidenheid aan te tonen als de obsessie zich precies met deze
thematiek bezig te houden.
C. Tindemans
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Michel Corvin, Molière et ses metteurs en scène d'aujourd'hui. Pour une
analyse de la représentation, PU de Lyon, Lyon, 1985, 269 pp., FF. 140.
Ralf Cornelissen, Drama und Sprechakttheorie. Die Aufforderungsintensität
der Komödien Molières, Steiner, Wiesbaden, 1985, 216 pp., DM. 44.
Met redundantie als semiotisch uitgangspunt licht M. Corvin de manier door waarop
in de laatste decennia Molière op het Franse theater werd gepresenteerd. Met F.
Ledoux (1951), J.P. Roussillon (1977), D. Benoin (1977), P. Chéreau (1969), R.
Planchon (1962, 1973, 1980), J.P. Vincent (1978) en A. Vitez (1978) als crème van
de Franse regisseurs behandelt hij de verschillende interpretaties van Tartuffe (3x),
Le Misanthrope (3x) en Dom Juan (3x), aangevuld met George Dandin en L'Ecole
des Femmes. Hij demonstreert meer een methode van analyse dan dat hij analytisch
bericht over de verscheidenheid en periodekenmerken van het theater in Frankrijk
resp. van de technieken, systemen en ideeën van regisseurs. Centraal in zijn analyse
staat de toeschouwer. Terecht want dat blijft de eerste functie van de criticus of analist
maar daardoor sluipt er ook nogal wat hineininterpretieren binnen, in elk geval meer
exegese dan scenisch-dramaturgische dissectie. Het is een uitstekend werkstuk doordat
de zorgvuldige logica van het eigen gelijk gebaseerd is op te objectiveren categorieën.
Maar het stelt ook teleur omdat de subjectivistische interpretaties het syteemgehalte
steeds weer aantasten. Het maakt op natuurlijke wijze deel uit van de thans gevoerde
discussie over de vraag hoe de autonomie van een dramatekst, het tijdssignaal van
schrijfintentie en ensceneercontext, het artisiteke proces van producerend auteur én
producerend regisseur zich tot elkaar verhouden. Ze zitten elkaar minder dwars dan
vaak wordt beweerd en tegelijk hebben ze ieder hun eigen, isoleerbare
betekeniswaarde.
R. Cornelissen vat de dramadialoog methodisch in een algemene handelingstheorie.
Hij gaat ervan uit dat dramadialoog intentionaal-‘beregeld’ is, normatief georiënteerd
en pas daardoor dramatisch-scenisch echt ‘handelend’ kan worden. Van Searles
bekende categorieën van spreekhandeling acht hij het ‘illocutionaire’ de belangrijkste;
zij blijkt een reeks van gedragsregels der personages te vertegenwoordigen. De
intentionale strategie van de personages (zowel subjectief opgebouwd in de identiteit
van het rolontwerp als sociaal in de uitbeelding van maatschappelijke
waarde-opvattingen) stuurt Molières proces van talige interactie. Dit proces wordt
gedetaillerd gedemonstreerd bij middel van een statistische methode op basis van
talige indicatoren voor de intentie en het gedrag (het handelen volgens deze intentie)
van de personages. Molière gebruikte als basis de waardenorm van ‘gepastheid’, per
personage subjectief bepaald, voor de 17e eeuw een sociaal regelsysteem ons bekend
als de ‘vraisemblance’. Deze studie slaagt erin achter Molières opvatting en
mechanisme van het handelen-in-taal te komen; zo kan S. vaststellen waaruit ‘komiek’
telkens bestaat en waarom het resultaat als ‘komisch’ kan worden opgevat en
(h)erkend.
C. Tindemans

Karlheinz Stierle, Rainer Warning (Hrsg.), Das Gespräch, Wilhelm Fink,
München, 1984, 537 pp., DM. 46.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

Zoals gebruikelijk in de reeks ‘Poetik und Hermeneutik’ is andermaal een serie
virtuoze figuren uit de Duits-academische denken kritiekwereld samengekomen om
het researchthema ‘gesprek’ om en om te wentelen, de historiciteit en de evolutie en
de essentialistische en conjuncturele realisatievormen en -normen van deze menselijke
tekstsoort uit te tekenen vanuit een ken- en behoeftehorizon die de
eigentijds-skeptische blijft. De systeemaspecten (de socratische dialoog, de discours,
de sociale relatie, de spreekhandeling, de betekenisoverdracht, de intertextualiteit,
de communicatie, de psychoanalytische confrontatie, de dialoogberegeling, het
didactische gesprek) worden omstandig bijgelicht bij middel van historische varianten
(Augustinus, mystiek, Montaigne, Shakespeares ambiguïteit, monoloog en dialoog
als symptomen van burgercultuur, Diderots manipulatie van de socratische dialoog,
de nondialogiciteit van de filosofie, het oprechtheidspathos, de idealisering van talige
conversatie, de estheticiteit van het spreken, Bachtins paradigma, de metonymie).
De ervaring heeft al aangetoond dat deze samenkomsten modelkarakter verwerven
voor de methodische ontwikkeling binnen het geestesleven in Duitsland. Met nadruk
wil ik er daarom op wijzen dat
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wat toch het determinerende externe vormprincipe van de dramatekst wordt geacht,
de dialoog, hier weliswaar grote impulsen van vernieuwende aandacht kan krijgen,
als expliciet exploratiethema echter ondervertegenwoordigd blijft, terwijl uit de
natuurlijke verbining van linguïstiek (spreekhandeling en conversatieanalyse b.v.)
en dramaticiteit verrassende resultaten hadden voorgelegd kunnen worden.
Dialogistiek als specifieke analyse van de gesprekstechnieken in een dramatekst is
dan ook opvallend afwezig.
C. Tindemans

Harald Hilger, Marketing für öffentliche Theaterbetriebe, Peter Lang,
Bern, 1985, 438 pp., sFr. 75.
Hoezeer conjunctuurgebonden het uitgangspunt van deze studie ook mag zijn ze valt
beslist niet te verwaarlozen en bevat uitermate boeiende vaststellingen en suggesties.
Hier wordt geen ideologisch neoliberaal primaat bevestigd; de stelling gaat uit van
bevindingen in de wetenschappelijke verantwoording van de marketingmethode en
tracht die naar de sector van het Duitse gesubsidieerde theater toe te definiëren. Dat
wordt geen vervelende overdracht van procedures of beginselen maar blijft op ieder
ogenblik gebonden aan het bewustzijn dat deze thans financieel bedreigde cultuurtak
zichzelf moet zien te redden bij middel van een gerationaliseerde financiële
organisatiestructuur. De nadruk blijft liggen op de artistieke uniciteit en de
socioculturele onmisbaarheid en pas van daaruit ontstaat de zin om er deze operatieve
beginselen op los te laten. In sterk uitgewerkte hoofdstukken wordt de operationaliteit
van marketingprocedures en -doelstellingen uiteengezet in altijd pragmatische
programmering en planning. Natuurlijk moet S. hypothetisch blijven omdat de proef
op de som nog niet mogelijk is maar voor al wie bedrijfs- of cultuurtechnisch de
toekomst bezorgd afwacht, is er hier veel inspiratie te oogsten voor zo uiteenlopende
toepassingsgebieden als de juridische structuur, de kosten-baten-analyse, de
publiciteitsplanning, het prijsbepalingssysteem, de publieksanalyse en het
repertoirebeleid.
C. Tindemans
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Personalia
Jaak De Maere, geboren 1942. Doctor in de Germaanse filologie. Promoveerde in
1980 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.
Georges De Schrijver s.j., geboren 1935. Doctor in de godgeleerdheid, licentiaat in
de klassieke filologie. Is hoogleraar (fundamentele dogmatiek) aan de faculteit
Godgeleerdheid van de KU Leuven.
Adres: Smoldersplein 3, B-3000 Leuven.
Erik Faucompret, geboren 1950. Doctor in de toegepaste economische wetenschappen.
Van 1975 tot 1979 aspirant van het NFWO. Thans als werkleider verbonden aan de
Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen.
Adres: Guido Gezellestraat 11, B-2120 Schoten.
Leo Geerts, geboren 1935. Licentiaat Germaanse filologie. Medewerker van De
Nieuwe, Dietsche Warande & Belfort, De Vlaamse Gids; leraar.
Adres: Waalhofstraat 51, B-2100 Deurne.
Ger Groot, geboren 1954. Studeerde theologie te Amsterdam en wijsbegeerte in
Amsterdam en Parijs. ZWO-medewerker aan de filosofische faculteit van de
Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde o.a. in ANTW, Wijsgerig, Perspectief,
Streven en Intermediair en vertaalde werk van Derrida, Husserl, Duby, Schama,
Galbraith en Küng.
Adres: Tervurenlaan 66c, B-1040 Brussel.
Kees Hertogh, geboren 1957. Doctor in de geneeskunde. Docent (filosofie en medische
ethiek) aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Adres: Biesboschstraat 34, NL-1078 MT Amsterdam.
Rika Heymans, geboren 1938, Licentiaat Germaanse filologie; lerares kunstonderricht
en talen in de Hiberniaschool (bovenbouw Rudolf Steinerpedagogie) te Antwerpen.
Adres: Waalhofstraat 51, B-2100 Deurne.
Carlos Tindemans, geboren 1931. Studeerde Germaanse filologie aan de
Rijksuniversiteit Gent, promoveerde er in 1966. Professor theaterwetenschap aan de
Universitaire Instelling Antwerpen.
Adres: Jan van Mirlostraat 1, B-2520 Edegem.
Toon Vandevelde, geboren 1952. Studeerde economie en filosofie aan de KU Leuven.
Wetenschappelijk medewerker aan faculteit TEW van de Universitaire Faculteiten
Sint-Ignatius te Antwerpen.
Adres: Oude Baan 422, B-3000 Leuven.
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Discriminate
op grond van levensbeschouwing
D.F. Scheltens
In primitieve stamculturen is het over het algemeen ondenkbaar dat iemand zich
anders dan volgens het algemeen leef- en denkpatroon zou gedragen. Het gemis aan
vrijheid van denken wordt er meestal zelfs niet als een belemmering ervaren,
eenvoudig omdat het kritische en persoonlijke denken nog niet is ontwaakt. Het
existentiële denken sluimert er nog in mythische verhalen waaruit het niet is los te
maken.
In hogere Westerse culturen bleef de dwang van de gemeenschap nog lang wegen
op de persoonlijke levensvisie. Tot aan de Franse Revolutie was er in de meeste
Westerse landen geen sprake van vrijheid van godsdienst en levensvisie. Elk van die
landen kende zijn eigen godsdienst en een bepaalde belijdenis gold er als voorwaarde
tot het genieten van het volwaardige staatsburgerschap, terwijl aanhangers van andere
godsdiensten zwaar gediscrimineerd, zoniet vervolgd werden. Of het nu de joden,
de moslims, de protestanten of de katholieken zijn of waren die werden bevoorrecht
of benadeeld, dat maakt geen principieel verschil. Het gaat telkens om de verbinding
van het volwaardige staatsburgerschap met een godsdienst. Het maakt ook geen
verschil of nu de volwaardige erkenning als staatsburger wordt verbonden met de
belijdenis van een bepaalde godsdienst, of veeleer met een atheïstische levenshouding.
Voor Marx bijvoorbeeld geldt de aanwezigheid van de godsdienst als een
ziektesymptoom en in de communistische staten wordt de ongodsdienstige
bevoorrecht, zodat ook daar op levensbeschouwelijke grondslag wordt
gediscrimineerd. We hebben er dan wel niet te maken met een christelijke staat, een
joodse staat of een moslimstaat maar veeleer met een atheïstische staat. Maar ook in
dit geval wordt er gediscrimineerd op levensbeschouwelijke grondslag.
Op het einde van de 18e eeuw werd voor het eerst de vrijheid van godsdienst als
een universeel mensenrecht afgekondigd. De Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen van 1789 zegt in Art. 10: ‘Niemand mag vanwege zijn overtuigingen, ook
niet vanwege zijn godsdienstige opvattingen, gehinderd worden, vooropgesteld dat
deze activiteit de door de wet
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gewaarborgde orde niet verstoort’1. Soortgelijke verklaringen konden niet verhinderen
dat heel wat Europese staten hun confessioneel karakter bleven behouden en dat de
theocratische regimes zich tot in onze tijd bleven en blijven handhaven. Ze konden
evenmin verhinderen dat ook bij ons op sociaal vlak een verzuiling van de
maatschappij ontstond, zodat tot voor kort een katholiek de winkel van een protestant
vermeed en omgekeerd. Die laatste vorm van sociale discriminatie is natuurlijk wel
meer een kwestie van mentaliteit dan van recht en kan door wetgeving niet worden
bestreden. De vraag die ik hier wil behandelen is: hoe moeten we over
godsdienstvrijheid en de discriminatie op godsdienstig gebied denken? Ik zal mijn
antwoord indelen in vier punten.
1. de vrijheid van godsdienst gezien vanuit de idee van het recht;
2. de vrijheid van godsdienst benaderd vanuit de godsdienst zelf;
3. de vrijheid van godsdienst in relatie tot de vrijzinnigheid;
4. de legitimerende ideologie van de godsdienstig-neutrale staat2.

De godsdienstvrijheid gezien vanuit de idee van het recht
Een eerste punt waar ik in verband met de gestelde vraag de nadruk op wil leggen
is dat de reeds lang afgekondigde vrijheid van godsdient de godsdienstige neutraliteit
van de staat veronderstelt. De staat als de hoogste samenbinding van alle burgers tot
welke godsdienstige of ongodsdienstige belijdenis ze mogen behoren, zal zich dan
neutraal moeten opstellen tegenover elke confessie, om niet partij te kiezen vóór de
ene groep burgers tégen de anderen. Die neutraliteit zou ook dan gehandhaafd moeten
worden, wanneer - wat in de Westerse landen niet meer voorkomt - alle burgers in
feite dezelfde confessionele gezindheid zouden belijden. Want anders zou er ook in
dat geval vanwege de staat een zekere druk uitgaan ten voordele van die godsdienst,
wat de vrijheid van de burgers om hun confessionele gezindheid op te zeggen zou
bemoeilijken.
Om zulk een neutraliteit aan de staat op te leggen, hoeft men nog geen aanhanger
te zijn van een religieus indifferentisme dat elk verschil in confessionele gezindheid
totaal onbelangrijk acht. Wie die neutraliteit verdedigt kan en mag best overtuigd
blijven van de absolute en universele bete-

1
2

‘Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que leur manifestation
ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.’
Het artikel is een weergave van een lezing gehouden voor een studentenvereniging.
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kenis van zijn geloof. Het volstaat dat hij die godsdienst niet met politieke of sociale
dwang wil opleggen aan anderen, maar veeleer op de volledige innerlijke vrijheid
van elkeen wil laten berusten. Die vrijheid van godsdienst erkennen betekent dus dat
men instemt met een levensbeschouwelijk pluralisme binnen eenzelfde maatschappij.
Dit veronderstelt ongetwijfeld een zekere volwassenheid van de bevolking, die
niet altijd kan worden verwacht. In meer primitieve culturen is zulks ondenkbaar en
de geschiedenis van de Westerse landen illustreert hoe lang de groei naar die
volwassenheid kan duren. Vele moslimstaten zijn er nog steeds niet aan toe en in de
communistische landen wordt eenzelfde levensbeschouwelijke onverdraagzaamheid
gehuldigd. Maatschappelijke en politieke solidariteit schijnt daar - evenals in de visie
van Marx - een eensgezinde afwijzing van de godsdienst te veronderstellen3.
Men kan zich echter ook de vraag stellen waar de hoogste vorm van solidariteit
te vinden is. Is het daar waar op alle leden van de gemeenschap maatschappelijke en
politieke druk wordt uitgeoefend in de richting van een bepaalde levensvisie of is
het daar waar burgers in eensgezindheid kunnen samenleven, terwijl ze elkaar toch
de vrijheid laten om naar eigen overtuiging hun godsdienst of levenshouding te
bepalen? Die neutraliteit is dus iets zeer positiefs. Ze is een uitdrukking van respect
ten aanzien van de levensbeschouwelijke vrijheid van elke burger. Men kan zelfs
zonder meer stellen dat die neutraliteit niet alleen maar een aspect is dat nu eenmaal
in deze democratische tijdsgeest thuishoort. Ze is veeleer de ethische eis mensen als
vrije wezens die zelf hun leven in handen hebben, te eerbiedigen door ze zelf hun
levensovertuiging te laten bepalen. Het is een eis die niet alleen conform is met de
idee van het recht maar veeleer in de idee van het recht zelf besloten ligt.
Welk is dan die idee van het recht waarin die eis besloten ligt?
Het recht wordt natuurlijk op vele manieren bepaald. Die bepalingen zijn vaak zo
verschillend en liggen zo ver uit elkaar, dat sommige auteurs elke poging om het
recht te bepalen vergeefse moeite achten en dan maar over recht spreken als over
iets wat iedereen toch wel kent. Die houding lijkt een soort wetenschappelijke
capitulatie. Het probleem met de definitie komt hieruit voort dat men zo dikwijls het
recht probeert te bepalen langs louter empirische weg. Wie het recht op die manier
bekijkt, komt te staan voor een complex en veelvormig verschijnsel waarbij het zuiver empirisch - niet uit te maken is wat het belangrijkste en wat het bijkomstige
is.

3

In Marx' Zur Judenfrage kan men lezen dat en ook waarom Marx met de neutraliteit van de
staat op godsdienstig gebied geen vrede kon nemen.
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Men voelt zich dan verplicht zomaar een serie belangrijk geachte kenmerken na
elkaar op te sommen, zonder in staat te zijn het wezenlijke van het niet-wezenlijke
te onderscheiden. Er is echter ook een filosofische benadering van het recht, die niet
een beschrijvende is, maar een normatieve. Daarin wordt over de empirische gestalte
van het recht heen, gezocht naar het wezenlijke, naar datgene waarom het in het
feitelijke recht hoort te gaan. Er wordt dan uitsluitend aandacht geschonken aan de
gerichtheid, de finaliteit die uiteraard aan elke rechtsorde eigen zou moeten zijn en
die ten aanzien van elke rechtsorde kan gelden als het criterium waarmee het
rechtvaardigheidsgehalte van die rechtsorde kan worden getoetst.
Zulk een definitie van het recht vinden we terug in de hele traditie van de
rechtsfilosofie. De meest gangbare definitie die we bijvoorbeeld bij Kant aantreffen
is zo algemeen verspreid, dat ze nagenoeg door iedereen, tot welke partij hij of zij
ook behoort, wordt overgenomen. Met de woorden van Kant zelf uitgedrukt zegt ze
dat het recht het geheel van voorwaarden is waardoor de vrijheid van de ene burger
met dezelfde vrijheid van de andere burgers naar algemene, voor elkeen geldende
wetten, kan worden verenigd4. Het recht van de ene burger houdt dus op waar dat
van de andere begint en de staat als wetgever en wetshandelaar heeft tot taak ieders
terrein af te bakenen en elke repressie van de enen door de anderen te weren. Recht
is dus alles behalve repressief. Het moet veeleer de bevrijding zijn van elke repressie.
Bij deze definitie past wel een zeer belangrijke opmerking. Wanneer ze namelijk
zo algemeen wordt aanvaard, dan is het ten dele vanwege haar onbepaaldheid, een
verregaande vrijblijvendheid. Die onbepaaldheid berust op het feit dat het meest
centrale begrip niet nader wordt omschreven. Volgens de definitie is het recht erop
gericht de ‘repressie’, de ‘belemmering van de vrijheid’ te weren. Maar wat betekent
‘belemmering’?
Bij Kant had recht niets vandoen met verschillen in rijkdom en economische macht.
Dit was trouwens niet de mening van Kant alleen. Het was een algemeen verspreide
opvatting bij de grondleggers van de moderne liberale staat, zowel bij de meeste
staatsfilosofen van de 18e eeuw als bij de eerste

4

Ik citeer enkele formuleringen van Kant: ‘Das Recht ist also der Inbegriff der Bedingungen,
unter denen die Willkür des einen mit der Willkür des andern nach einem allgemeinen Gesetze
der Freiheit zusammen vereinigt werden kann’, in Metaphysik der Sitten, AA., VI, p. 230.
‘Eine Verfassung von der grössten menschlichen Freiheit nach Gesetzen, welche machen
dass jedes Freiheit mit der andern ihrer zusammen bestehen kann... ist doch wenigstens eine
notwendige Idee, die man nicht bloss in ersten Entwurf einer Staatsverfassung, sondern auch
bei allen Gesetze zum Grunde legen muss...’ in Kritik der reinen Vernunft, AA., III, p.
247-248.
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generatie revolutionairen van de Franse Revolutie5. In die opinie wordt de vrijheid
van de niet-bezitters helemaal niet belemmerd door de grote rijkdom en de
economische macht waarover anderen met willekeur kunnen beschikken. Op dit punt
zijn de opvattingen echter al lang geëvolueerd. We zouden kunnen stellen dat de
mening van Kant en het 19e eeuwse liberalisme volkomen achterhaald is, was het
niet dat er enkele neoconservatieven zijn opgestaan die met kracht en niet zonder
succes dergelijke opvattingen opnieuw verdedigen6. Bovendien moeten we erkennen
dat de voornaamste tegenstellingen zowel in de internationale situatie als in de visies
van de nationale partijen nog steeds gelegen zijn in hun opvatting over de relatie
tussen de staat en de sociaal-economische maatschappij7. Dit punt verdient hier echter
niet direct onze aandacht. We moeten wel op iets anders de aandacht vestigen.
Het is duidelijk dat de bovenvermelde rechtsopvatting een beperking oplegt aan
het recht zelf en dus ook aan de staatsmacht. Het recht en de wetgever krijgen volgens
die rechtsopvatting slechts de bevoegdheid om de vrijheid van de ene burger of
burgers te beperken in de mate dat dit voor de realisatie van de vrijheid voor andere
burgers nodig is. In de geest van de gegeven definitie van het recht kan ik zeggen
dat ik vrij ben te doen wat ik wil, zolang ik door mijn optreden aan de vrijheid van
anderen geen hinderpaal stel. Dit aspect van de rechtsorde kan ons terugbrengen bij
ons thema.
Het doet ons namelijk een vraag stellen die voor ons onderwerp van
doorslaggevende betekenis is. Die vraag is de volgende: kan een burger door het feit
dat hij hervormd, gereformeerd, katholiek of moslim is en met gelijkgezinden dezelfde
kerk, tempel of moskee bezoekt, een hindernis stellen aan anderen die hen niet in
die kerk, tempel of moskee vergezellen? Ik meen dat die vraag zonder meer negatief
moet worden beantwoord, althans zolang de aanhangers van een bepaalde confessie
de openbare orde niet verstoren en geen civiele wetten overtreden. Het enige, alhoewel
niet onbelangrijke probleem, ligt op het psychologische vlak. Het kan voor een
gemeenschap, vooral voor een meer gesloten samenleving, moeilijk vallen te zien
dat onder hen een groep mensen een ‘ander geloof’ aanhangt en daardoor het meer
gangbare ‘geloof’ ter discussie stelt. Dit kan psychologisch de neiging oproepen om
met de dwangmiddelen van het recht de

5
6
7

Emmanuel Siéyès, Qu'est-ce que le Tiers-Etat?, PUF, 1982.
Hierbij kan worden verwezen naar de vele publikaties van F.A. Hayek en Anarchy, State
and Utopia van R. Nozick.
Niet zonder reden zou men kunnen beweren dat de rechtvaardigheid zowel op nationaal als
internationaal vlak nog steeds met dit probleem samenvalt.
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eigen levensvisie te verdedigen en de levensbeschouwelijke eensgezindheid te
handhaven. Een rechtsorde heeft ongetwijfeld een zekere eensgezindheid nodig. De
eensgezindheid die daarbij wordt vereist is echter niet die van een confessionele
gemeenschap. Op dit punt kunnen we best een minimale staat verdedigen omdat hier
- in tegenstelling tot het sociaal-economisch gebied - ‘minder staat’ uiteraard ‘meer
vrijheid’ betekent. In de maatschappij en de politieke sfeer wordt een hogere vorm
van solidaritieit bereikt door aan de burgers meer levensbeschouwelijke vrijheid te
geven. Die hogere vorm van solidariteit heeft voldoende aan de ethische
eensgezindheid die op de universele rede berust, op de erkenning van ieders uiterlijke
vrijheid is gericht en de confessionele gezindheid tot de a-politieke en buitenjuridische
sfeer rekent. Binnen die a-politieke maatschappijsfeer kan de godsdienstige levensvisie
zich ontplooien door propaganda, geloofsverkondiging, eredienst enzovoort. Die
verspreiding mag echter geen gebruik maken van juridische dwang die discriminerend
werkt ten voordele van de enen en ten nadele van de anderen.

De confessionele neutraliteit van de staat vanuit de godsdienst
Komen we nu tot de benadering van hetzelfde probleem vanuit de tegengestelde
richting, namelijk niet meer vanuit de aard van het recht en de politiek, maar vanuit
de godsdienst.
Van godsdienstig standpunt uit gezien werd de neutraliteit van de staat slechts met
veel moeite aanvaard. Sommige confessies hebben wel eens de neiging vertoond om
tolerantie te preken zolang ze in de verdrukking waren en intolerant te worden als
ze aan de macht kwamen. Elke godsdienst beschouwt uiteraard zichzelf als de ware
en stelt tegenover de gelijkberechtiging van een andere godsdienst vanzelf de vraag
of de dwaling dan rechten kan doen gelden tegenover de waarheid. Daarin ligt een
misverstand besloten. De verdediging van de confessionele neutraliteit van de staat
wil helemaal niets beweren over de vraag welke godsdienst of levensbeschouwing
de ware is. Het gaat daarbij echter wel over het probleem of het aan de staat en het
recht toekomt in die zaak te beslissen en met zachte of harde dwang de waarheid op
te leggen.
Het bezwaar tegen de neutraliteit van de politiek en het recht kan voortkomen uit
een gemis aan verdraagzaamheid van de ene godsdienst tegenover de andere. Er is
echter ook een bezwaar dat vele, zoniet alle godsdiensten met elkaar gemeen hebben
en dat aanwezig is in elke godsdienstige levens-
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visie. Het is de onverdraagzaamheid tegenover de goddeloosheid. Filosofen als Locke,
Rousseau en zelfs Hegel werden onverdraagzaam als het over atheïsme ging. Een
argument waarmee heel wat confessioneel-gezinde mensen moeite hebben, komt
voort uit de mening dat het atheïsme en een godsdienstig neutrale staat elk ethisch
fundament missen en daardoor stuurloos en onverschillig worden tegenover de
belangrijke levensproblemen. De godsdienstige mens is er veelal zozeer aan gewend
steeds zijn overtuigingen met zijn godsdienstige geloofsvisie te verbinden, dat hij in
een andere fundering niet gelooft en ze voor onmogelijk houdt8. Een ethiek die niet
op het geloof in (of de filosofische kennis van en over) God berust, wordt als
onmogelijk beschouwd. Dostojewski heeft met zijn bekende uitspraak: ‘Als God niet
bestaat is alles toegelaten’, de overtuiging uitgedrukt die in de gelovige wereld zeer
verspreid is. Het gaat hierbij om de relatie tussen de erkenning van geldige ethische
normen en het geloof in (of de kennis van) God. Dit probleem is niet recent en
evenmin eenvoudig. Ik moet me hier uiteraard meer beperken dan voor een duidelijke
behandeling van het thema wenselijk is. Toch wil ik proberen me tegelijk bondig en
duidelijk uit te drukken.
Een eerste zeer belangrijke opmerking is de volgende. Bij de vraag naar de relatie
ethische normen versus God moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen
een kentheoretisch probleem en een ontologisch probleem. Het kentheoretisch
probleem heeft betrekking op de vraag of de mens in staat is ethische normen als
volstrekt geldig te aanvaarden zonder het bestaan van God te erkennen. Het gaat
hierbij dus om de vraag of het geloof in (of de kennis van) God de enige
mogelijkheidsvoorwaarde is om tot de erkenning van ethische normen te besluiten.
De ontologische vraag is een andere. Ze stelt het probleem aan de orde of ethische
normen (hoe dan ook gekend) toch niet het bestaan van God als zijnsgrond
veronderstellen. Bij deze laatste vraag gaat het niet over een relatie in de orde van
de kennis maar in de orde van de werkelijkheid.
Om te verduidelijken wat ik bedoel wil ik verwijzen naar de opvattingen van Hugo
de Groot en Immanuel Kant. Het is bekend dat Hugo de Groot velen van zijn
tijdgenoten heeft geschandaliseerd met zijn beruchte uitspraak: ‘Zelfs als God niet
zou bestaan, zou het natuurrecht zijn geldig-

8

Deze overtuiging komt niet alleen voor bij gelovigen. Ter illustratie één uitspraak van een
groot jurist nl. H. Kelsen. Hij schrijft: ‘Ce n'est que parce qu'il est en dernier ressort d'origine
divine, que le droit naturel peut se dire, contrairement au droit positif, immuable, valable
pour toujours et partout, formant à ce titre le critère absolu de la justice ou de l'injustice de
toutes les lois positives’.
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heid behouden’9. Dit betekent dat wij het natuurrecht of de prejuridische normen van
het positieve recht kunnen kennen, los van ons geloof in (onze kennis van) God. De
kennis van het natuurrecht en de ethische normen staat dus los van, en wordt dus
helemaal niet afgeleid uit, het geloof in (de kennis van) God. Het is misschien minder
bekend dat Hugo de Groot, die een gelovig christen was, met evenveel overtuiging
en op de plaats zelf waar hij zijn beruchte uitspraak deed, zei dat het natuurrecht op
God als oorsprong van alles berust. Tussen deze twee schijnbaar tegengestelde
uitspraken verdwijnt alle schijn van contradictie, wanneer wij onderscheid maken
tussen de zijnsorde en de orde van de kennis.
Hetzelfde onderscheid vinden we terug bij veel andere filosofen. Ik wil nog
verwijzen naar de visie van Kant. Deze laatste heeft met veel beslistheid gepleit voor
de zogeheten autonomic van de ethiek. Dit betekent dat de ethische normen niets
anders zijn dan de wetten van de rede en ook uit niets anders dan uit de rede worden
afgeleid. Niettemin meent Kant dat die ethische normen uiteindelijk toch als
goddelijke normen moeten worden gezien, als normen die het bestaan van God
veronderstellen. Dat die ethische normen in laatste instantie het attribuut ‘goddelijk’
verdienen, is trouwens de mening van velen. Die opvatting kunnen we terugvinden,
niet alleen bij filosofen als Locke en Rousseau maar ook bij Fichte en Hegel10. Komen
we nu terug op de vraag of de staat een neutrale houding mag aannemen en de vrees
van vele mensen dat zonder een religieus fundament de ethische gezindheid geen
basis heeft. Het antwoord hierop is het volgende: ook wanneer wij overtuigd zijn dat
alle ethiek ten slotte - ontologisch - het bestaan van God veronderstelt, dan mag dit
toch geen aanleiding zijn om van andere mensen meer te eisen dan nodig is om met
hen samen te leven. Dan is dit ook geen reden om te wensen dat de staat een geloof
zou belijden dat voor de samenleving niet volstrekt onmisbaar is. Het is toch
voldoende dat de medemensen bereid zijn het onmisbare fundament van de rechtsorde,
namelijk de inherente waardigheid van de mens te erkennen, om met hen te kunnen
samenleven. Wanneer ze dit fundament aanvaarden is er voldoende basis aanwezig
voor een gemeenschap en voor een redelijk aanvaardbare structuur van de
samenleving, ook wan-

9
10

Zie hierover D.F. Scheltens, Een woord van en over Hugo de Groot, in Streven, oktober
1983, pp. 15-22.
Terwijl Locke en Rousseau, zoals vele anderen, menen de morele wet in het bestaan van
God te moeten funderen, wat ook nog bij Kant voorkomt, worden morele wet en het goddelijke
door Fichte en Hegel vereenzelvigd: ‘Jene lebendige und wirkende moralische Ordnung ist
selbst Gott; wir bedürfen keines andern Gottes, und können keinen andern fassen’. Fichte,
Werke (uitg. Medicus), p. 130.
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neer sommigen of velen de erkenning van de menselijke waardigheden niet
‘interpreteren’ als zijnde van goddelijke oorsprong. Zoals in de bekende roman van
A. Camus, de twee hoofdpersonen, de ongelovige arts Rieux en de jezuïet Paneloux,
best konden samenwerken in de verzorging van de zieken zonder in dezelfde
levensvisie te geloven, zo kunnen in een staatsgemeenschap ook burgers in solidariteit
samenleven zonder hetzelfde geloof te delen.
Tot nog toe werd het volgende gezegd: wanneer het ook verdedigbaar is dat
goddelijke normen tenslotte op God berusten, kan daaruit toch niet worden afgeleid
dat alle burgers in God moeten geloven en dat de staat zich niet neutraal zou mogen
opstellen tegenover dat geloof. Het komt echter ook voor dat mensen overtuigd zijn
dat alle ethische normen uit het geloof in God worden afgeleid, dat die normen niet
enkel ontologisch van God afhankelijk zijn maar ook kentheoretisch in het geloof
van God hun oorsprong vinden. Een dergelijke kentheoretische deductie is echter
onmogelijk. Hiermee wordt niet bedoeld dat de bijbel en het kerkelijk leergezag aan
de gelovigen geen gedragsvoorschriften kunnen opleggen. Zulks is vanzelfsprekend
mogelijk en de gelovigen van die kerkgemeenschappen zullen zich tot het
onderhouden van die normen gebonden achten. Die voorschriften gelden echter enkel
voor de leden van de betrokken kerkgemeenschappen en kunnen niet aan anderen
worden opgedrongen zonder daardoor de godsdienstvrijheid en het recht te schenden11.
Uit het geloof in God als het geloof in een uiteindelijk allesomvattend mysterie - dat
naar het getuigenis van denkers als Thomas van Aquino alle begrijpen en begrippen
te boven gaat - kan uiteraard niets worden afgeleid. Logische deducties kunnen enkel
werken met duidelijk omlijnde begrippen. Het is dus geen mens vergund op de troon
van God plaats te nemen om van daar uit de wereld met zijn problemen te bekijken.
Zelfs als wij niet blijven staan bij een universeel filosofisch godsgeloof, maar spreken
vanuit een christelijke, bijbelse visie, lijkt het me nog steeds onmogelijk om daarin
direct de oplossing te zoeken voor allerlei vragen die de maatschappij beroeren:
vragen over vrede en bewapening, kernenergie, abortus en euthanasie, sociale
rechtvaardigheid, kapitalisme en collectivisme.

11

Cfr. J. Rawls, A Theory of Justice, pp. 384-385: ‘It relies upon common sense principles of
justice that men require one another to follow and not upon the affirmations of religious faith
and love which they cannot demand that everyone accept. I do not mean of course, that
nonpolitical conceptions have no validity, they may, in fact, confirm our judgement and
support our acting in ways known on other ways to be just. Nevertheless it is not these
principles but the principles of justice, the fundamental terms of social cooperation between
free and equal persons that underlie the constitution’.
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Ik bedoel niet dat een christen vanuit zijn geloof niet gemotiveerd moet zijn voor
een daadwerkelijke inzet voor vrede, rechtvaardigheid en de erkenning van elke
mens. Maar het gaat in deze sociale problemen niet over vrede zonder meer, maar
over de vraag hoe de vrede gehandhaafd moet blijven; het gaat niet over
rechtvaardigheid, maar over de vraag hoe de rechtvaardigheid in die concrete
maatschappij moet worden georganiseerd. Zolang er over die vragen in redelijkheid
discussie kan bestaan, is er ook geen plaats om door een machtspreuk vanuit het
geloof in God of de bijbel die problemen op te lossen. Het tegendeel geeft aanleiding
tot een dubbele kwaal, nl. de verpolitisering van het geloof en de verabsolutering
van de politiek. Hierbij wil ik erop wijzen dat deze dubbele kwaal niet het meest is
terug te vinden in de christelijke landen. Ze is in veel sterkere mate aanwezig in de
theocratische moslimstaten. Ze is ook niet vreemd aan de communistische landen
waar ‘de zin van de geschiedenis’ de plaats van God kan innemen en kan worden
ingeroepen als ken- en zijnsgrond van concrete politieke maatregelen.

De discriminatie van de godsdienst vanuit de vrijzinnigheid
Tot nog toe was onze aandacht gericht op de houding van de ene confessionele
gezindheid tegenover de andere en de verdraagzaamheid van het geloof tegenover
het zogeheten ongeloof. Het is echter niet helemaal zonder betekenis over de
discriminatie van het ongeloof tegenover de gelovige gezindheid te spreken. Dit soort
discriminatie ligt dan meestal op het vlak van de mentaliteit en de maatschappelijke
relatie, waarbij ik gaarne erken dat dit fenomeen zich in Nederland niet zo sterk laat
voelen. Het Humanistisch Verbond in Nederland heeft bijvoorbeeld niet de
anti-godsdienstige houding die het in België heeft. Toch meen ik dat de vrijzinnige
wereld zich al een paar eeuwen lang een zekere superioriteit heeft aangemeten
tegenover elke gelovige levenshouding. Die superioriteit berust op de mening dat
vrijzinnigheid wordt gezien als de afwezigheid van de bekrompenheid aan alle geloof
eigen en dus als een belangrijke emancipate wordt ervaren. Het geloof wordt door
het ongeloof dan gaarne bestempeld als ‘naïef’, als een ‘blind geloof’ dat elke
redelijkheid en autonomic in de levensvisie verstikt. Een gelovige levensvisie hoeft
echter helemaal niet blind te zijn en kan best met een filosofische vrijzinnigheid
gepaard gaan. Ze kan aansluiting vinden in de mystieke grondtrek die nagenoeg alle
grote godsdiensten en alle grote filosofieën, of ze nu van Plato, Aristoteles, Descartes,
Kant, Hegel of Heidegger afkomstig zijn, kenmerken. Zulk een
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levenshouding is ook niet ten einde toe op een voor ieder overtuigende wijze rationed
te verantwoorden. Maar is de atheïstische vrijzinnigheid dat wel? Zij is ook het
resultaat van een veel recentere traditie die haar beslissende voedingsbodem heeft
gevonden in de Aufklärungstijd, haar eigen profeten heeft en zich evenmin ten einde
toe op een voor ieder overtuigende wijze tegenover het forum van de universele rede
kan verantwoorden.
Voor een superieure houding van de vrijzinnigheid tegenover elke vorm van geloof
bestaat weinig aanleiding. De vrijzinnige wereld zou zichzelf veeleer als een
‘ongelovig geloof’ moeten erkennen. Ze zou tegenover de godsdienst dezelfde houding
van eerbiedige tolerantie moeten betonen die van alle redelijke godsdiensten tegenover
elkaar moet worden verwacht. Met die houding is het gesprek niet uitgesloten of
afgewezen. Veeleer is daarmee de basis aangewezen van wat door Habermas
‘Herrschaftsfreie Kommunikation’ werd genoemd waarop elke redelijke maatschappij
in elke ethiek dient te berusten.

De legitimerende ideologie van de levensbeschouwelijk neutrale staat
De staat die een neutrale houding aanneemt op levensbeschouwelijk gebied, heeft
niettemin een fundering nodig. Die legitimerende visie zal alleen niet mogen
aansluiten bij een bepaalde confessie maar zal in principe door elke redelijke mens
moeten kunnen worden erkend. Zulk een grondslag is trouwens niet te ontvluchten.
Ook als we de ‘Herrschaftsfreie Kommunikation’ van Habermas als laatste norm
erkennen, als we ons beroepen op de Original Position van Rawls, als we ook niets
als norm willen erkennen omdat we alle intolerantie wensen uit te bannen, dan hebben
we toch nog steeds onze toevlucht gezocht bij die ene bovenmenselijke norm die het
recht van alle tijden beheerst en die hierin bestaat dat we elke mens in zijn eigen
waarde willen respecteren. Het boventijdelijke en bovenmenselijke karakter van die
norm was waarschijnlijk de reden waarom Locke, Rousseau, Hegel e.a. niet zagen
hoe atheïsme en recht verzoend konden worden. Ze zagen in het atheïsme de negatie
van het bovenmenselijke karakter van alle normen en waarden, waardoor de
rechtvaardigheid helemaal wordt gerelativeerd en naar willekeur door elke cultuur
kan worden ingevuld. Of die ethische transcendentie christelijk moet worden begrepen
of niet, dat kan een wetgever niet beslechten. Het is ook niet nodig dat dit punt
opgehelderd wordt om met elkaar te kunnen samenleven en samen-
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werken. Een houding tegenover de ethische norm die elke samenleving schraagt,
lijkt me echter onvermijdelijk als een maatschappij zich wil legitimeren. In de roman
van A. Camus, die ik al eerder citeerde, werken een ongelovige arts en een katholieke
priester samen aan de bestrijding van de pest. In de marge van hun werk spreken en
discussiëren ze over hun verschil in levensvisie. Beiden geloven echter in een ethische
norm - Camus noemt het een natuurwet - die alle mensen bindt. Dat kan een beeld
zijn voor onze tijd. Maar dan rijst wellicht de vraag: wanneer wij ons allemaal
terugtrekken op een gemeenschappelijk standpunt om onze maatschappij te funderen,
staan we dan niet met lege handen?
Heeft de maatschappij wel voldoende aan zulk een zuiver formele basis om tot
een solidaire gemeenschap uit te groeien en stand te houden? Een positief antwoord
op deze vitale vraag kan moeilijk met stelligheid worden gegeven. Onze ervaring is
op dit gebied nog veel te kort. Maar we moeten het proberen, omdat het de enige
uitweg is.
We moeten in de eerste plaats een soort gemeenschappelijke algemeen-menselijke
spiritualiteit ontwikkelen. We moeten de rijkdom van het universeel geloof dat in de
idee der universeel erkende mensenrechten zijn uitdrukking vindt, ontwikkelen en
cultiveren. Er is een gunstig voorteken. Op mundiaal niveau is er reeds een fase van
onderling begrip op gang gekomen. Diezelfde begrijpende verstandhouding moeten
we ook binnen onze eigen grenzen kunnen opbrengen. Het is echter makkelijker
tolerant te zijn tegenover een andere levensvisie ver van ons weg dan tegenover
diezelfde visie in onze buurt. Is dat particularisme onoverwinbaar? Is het een
bedreiging voor de eigen levensvisie?
Tot slot wil ik nog wijzen op een ander punt. Wanneer ik verdedig dat wij de
ideologische basis van onze juridische gemeenschap niet mogen zoeken in een
confessionele grondslag, dan heb ik vanzelfsprekend geen pleidooi gehouden voor
confessionele politieke partijen in de strikte zin. Volgt daaruit dat de oplossing van
vele zogeheten ethische problemen op geen moeilijkheden meer kan stoten? Bij de
behandeling van heel wat zogeheten levensbeschouwelijk gevoelige problemen wordt
de inmenging van de kerken soms als hinderlijk ervaren. Men zou daaruit kunnen
besluiten dat met een effectieve neutraliteit van staat en politiek op confessioneel
gebied allerlei problemen zonder veel moeite kunnen worden opgelost. Hindernissen
op de weg naar liberalisatie van abortus, naar een wettelijke regeling van euthanasie,
discriminatiebestrijding, pornografie enzovoort zouden zich dan niet meer voordoen.
Dit is echter een verkeerde voorstelling van zaken. Al deze problemen werden en
worden tezeer als confessioneel gebonden opgevat. Ze dienen veeleer te worden
beoordeeld vanuit het res-
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pect voor elke mens en vanuit de rol van de staat dat respect te handhaven binnen
de maatschappij. Ze moeten en mogen op politiek niveau zelfs niet met bijbelse
argumenten worden behandeld. Dit betekent echter niet dat ze aan de willekeur
worden prijsgegeven en ‘rücksichtslos’ kunnen worden opgelost. De vaak vanuit
confessioneel standpunt geuite bezwaren hebben meestal diepere humane wortels,
die uiteraard ook binnen de rechtsorde moeten gelden, omdat ze te maken hebben
met het respect voor de mens, dat de basis moet blijven van alle recht. De eenzijdige
confessionele benadering van dergelijke problemen zou tot gevolg kunnen hebben
dat de idee van de ‘humaniteit’ te weinig tot haar recht komt, zodat de eigenlijke
grondslag van het recht te weinig wordt aangesproken.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

112

Gaston Bachelard
De poëtica van de ruimte
Kees Hertogh
Gaston Bachelard heeft met een tussenruimte van twintig jaar twee
boeken geschreven die het woord ‘ruimte’ in de titel dragen: L
'expérience de l'espace en La poétique de l'espace. Het eerste handelt
over het ruimtebegrip in de hedendaagse fysica, het tweede over de
ruimte als voorwerp van de menselijke verbeelding. Het eerste deel
van het essay dat K. Hertogh voor ons schreef (Streven, oktober 1987)
behandelde Bachelards overwegend wetenschapsfilosofische
geschriften. Het tweede, dat hier volgt, stelt zijn literair-esthetische
oriëntatie in het licht. Als we beide samen lezen, rijst de vraag of we
in het denken van deze Franse filosoof van een tweede breuk moeten
spreken dan wel van een verborgen continuïteit. Hoe hangen het
ruimtebegrip van de fysica en de verbeelde ruimte samen?
Redactie
La poétique et l'espace is een vervolg op de serie over het vuur, het water, de lucht
en de aarde. Het is tegelijkertijd een terugkeer, omdat het - in het licht van de nu aan
de nachtzijde ontdekte mysterieuze relatie tussen de ruimte, het realisme en het beeld
- voor de hand ligt dat ook het thema van de ruimte uit de epistemologie herwerkt
wordt. Nu de verbeelding haar plaats heeft gekregen, als een rustgevend moment
van psychische groei, kan zij een huis krijgen om in te wonen, een onirisch huis,
waarin de moderne mens zijn ingespannen bestaan als wetenschappelijk wezen
tijdelijk kan vergeten. Het door de microfysica verworpen ruimtebegrip krijgt daarmee
een ‘nieuw begin’ in de poëtica van de ruimte.
Maar deze studie is nog in een ander opzicht als een vervolg te beschou-
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wen. Bachelard komt hierin namelijk ook tot een verdere bijstelling van zijn
methodologie. Gebruikte hij aanvankelijk, met name in de studies die de term
psychoanalyse in de titel dragen, nog dezelfde methode voor het onderzoek van zowel
het concept als het beeld, nu trekt hij uit de gelijkberechtiging van het imaginaire
ook de methodologische consequentie: de verbeelding kan niet objectiverend, in
diagrammen, worden bestudeerd. Een kritische en onbetrokken reflectie laat zich
nog te veel leiden door de wetenschappelijke vector van de menselijke creativiteit.
De eigenheid van de verbeelding vereist een omgekeerde, een innerlijk betrokken,
houding van de onderzoeker1.
In de inleiding tot deze tweede ruimtestudie, maar reeds aangekondigd in Le
matérialisme rationnel en in La terre et la rêverie de la volonté, presenteert Bachelard
deze subjectiverende methode in het kader van een algemene theorie van de literaire
verbeelding. Hij duidt die methode aan als een ‘fenomenologie van het dromende
bewustzijn’ (o.c., 2). Eigenlijk is deze inleiding een soort intellectuele biografie,
waarin de filosoof de ontwikkeling van zijn eigen denken reconstrueert.
Paradoxalerwijze is die ontwikkeling precies omgekeerd verlopen als wordt
aangegeven in het inzicht dat er het uiteindelijke resultaat van is, het inzicht namelijk
dat de verbeelde wereld voorafgaat aan de gekende wereld (of zoals Bachelard het
elders kernachtig uitdrukt: ‘De wereld is mooi, alvorens waar te zijn’2).
Een filosoof, zo zegt hij in deze aan het eind van zijn wetenschapsfilosofische
carrière geschreven tekst, moet al zijn via de bestudering van de wetenschappen
verworven kennis vergeten. Om de ontroering van het beeld te kunnen ondergaan,
moet hij zijn filosofische volwassenheid loslaten. De poëzie is een verjonging van
het woord.
De studie van de literaire beelden is slechts mogelijk door de langzame en herhaalde
lectuur van de dichters en door de verdroming bij de geliefde verzen. Het beeld is
een uitnodiging om de verbeelding van de dichter voort te zetten (o.c., 143).
Bachelards boeken over de poëtica, zegt M.

1

2

Dit betekent ook een bijstelling ten opzichte van de boeken over de materiële element en,
waarover Bachelard achteraf kritisch opmerkte: ‘Ik dacht dat ik de beelden kon bestuderen
zoals ik gewend was wetenschappelijke ideeën te bestuderen, zo objectief mogelijk. Ik besefte
hoe paradoxaal het was de opwellingen van de verbeelding, die het onverwachte tot in taal
laten doordringen, “objectief” te bestuderen’ (Introduction à la poétique du phénix in J.
Lescure, Un été avec Gaston Bachelard, Parijs, p. 132).
L'air et les songes, p. 192.
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Blanchot, ontwikkelen niet een theorie, maar een voor de lezer verifieerbare praktijk:
‘Zij helpen ons om onze lezersverbeelding vrij te maken’3. Bachelard houdt zich niet
bezig met compositieproblemen. De problemen van vorm, ritme en stijl laten hem
betrekkelijk onverschillig. Als de tekst maar een mooi beeld bevat, dan mag de
eenheid van het gedicht best ontbreken. In deze opvatting is opnieuw een punt van
overeenstemming herkenbaar met de surrealisten, volgens wie ieder mens in principe
een dichter is. Dit blijkt ook uit zijn materiaalkeuze. Bachelard ontleent zijn teksten
niet alleen aan dichters, er is ook ‘proza dat gaat dichten’ (o.c., 40). Zelfs uit de
geschiedenis van de wetenschappen betrekt hij documenten: ook een
wetenschappelijke dwaling kan een grote beeldwaarde bezitten. Er zijn ook ‘ideeën
die dromen’ (o.c., 111). Een voorbeeld daarvan is de theorie van J.C. Robinet over
de ontwikkeling van levende wezens, waarin heel het leven gedacht wordt vanuit de
verbeelding van een schelp. In de wetenschapsfilosofie hoort een dergelijke theorie
niet thuis, maar voor de fenomenologie van de verbeelding is zij een waardevol
document voor de studie van het solitaire beeld. Het solitaire, elementaire beeld is
volgens Bachelard de meest essentiële manifestatie van de poëtische verbeelding.
Het is het beeld dat, als produkt van de menselijke ‘irrealiteitsfunctie’, de vorm
‘inaugureert’. De vorm is al in belangrijke mate bepaald door historisch veranderlijke
literaire idealen en stijlen; alleen het beeld is het eigenlijke voorwerp van de
verbeelding.
Bachelards fenomenologie wijst daarbij op twee wezenskenmerken van de
verbeelding:

1. Het beeld is radicaal nieuw
Een literair beeld is onvoorspelbaar. Het heeft geen geschiedenis en het wordt niet
opgeroepen door de herinnering. Het is al evenmin een substituut van de realiteit.
Anders gezegd: het beeld kent geen causaliteit. De vraag naar de oorspronkelijkheid
van het beeld kan niet historisch of anderszins oorzakelijk worden beantwoord. Het
beeld is een opening van de taal, waarin heel de linguïstische activiteit in beweging
komt. Het is oorsprong van taal en oorsprongstaal, een sprekend begin dat niet achter
de taal terugvoert in het onzegbare. Het beeld, net zoals het concept, vermeerdert de
waarde van het reële door de realiteit te overschrijden in betekenis. Het is een ‘breuk
in de betekenis’ (o.c., 12), die in zichzelf beleefd en belevend bestudeerd moet worden
(o.c., 115). Het dichterlijke

3

M. Blanchot, Vaste comme la nuit, in La nouvelle revue française, 1953, pp. 684-695.
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beeld absorbeert heel de psyche en heft het onderscheid tussen subject en object op.
Het poëtisch sprekende subject is het gehele subject. Het beeld drukt ons als het ware
uit, ons makende tot dat wat het in zijn uitdrukking is. Vandaar de spiegelende
betekenis van het verbeelde huis, dat in ons is, zoals wij in dat huis zijn (o.c., 4, 19).
De metafoor en het concept zijn minder oorspronkelijk en veel meer voorspelbaar.
Ze laten ons dan ook poëtisch onverschillig. Ze worden tot standaardvergelijkingen,
zoals b.v. de ladekast sedert Bergsons Matière et mémoire een vaste metafoor voor
het menselijke geheugen is geworden (o.c., 80-81). Maar er zijn ook ‘slechte’ beelden,
beelden die te lucide zijn en die - net als de metaforen - banale algemene ideeën
worden. Zo b.v. de opmerking die men nogal eens in biologische leerboeken aantreft:
‘De huisjesslak is altijd thuis’ (o.c., 118-119). Dergelijke vergelijkingen blokkeren
de verbeelding. De eigenlijke poëtische activiteit bestaat juist in de correctie en de
vervreemding van deze primitieve beelden. Zo wordt de metafoor van de ladekast
pas weer een beeld door de omkering die bijvoorbeeld Bosco eraan geeft, wanneer
hij in de vergelijking met de ladekast de zotte geest van de klerk en de administrateur
karikaturiseert. En tegenover de huisjesslak, die het vlakke toonbeeld van rust en
huiselijkheid is geworden, plaatst de verbeelding het beeld van de versnelde en
vergrote slak: een filmische acceleratie van de escargot die uit zijn schelp kruipt en
zijn massieve voelhoorns doet ‘opspringen’ uit de agressieve weekheid van zijn
gestalte, doet de huiselijkheid verkeren in een sfeer van angst en bedreiging.

2. De imaginaire communicatie
Het tweede fundamentele kenmerk van de verbeelding is de communicabiliteit van
het beeld. De overdraagbaarheid van het beeld bepaalt het onderscheid tussen de
dromerij (rêverie) van de verbeelding en de droom (rêve) die in de psychoanalyse
wordt onderzocht (o.c., 2-6). De dromende verbeelding bestaat niet voor zichzelf of
uitsluitend voor haar schepper, maar zij richt zich ook op de ander en ‘bereidt hem
een poëtisch genot’.
Dit tweede kenmerk roept echter de vraag op naar de ontologische dimensie van
de verbeelding. Hoe kan namelijk de nieuwheid van het beeld in verband worden
gebracht met zijn intersubjectiviteit? Is het werkelijk nieuwe niet zodanig radicaal,
dat het alleen maar een strikt persoonlijke beleving toestaat? Die vraag vindt zijn
beantwoording in de reeds genoemde archetypische opvatting van Bachelard over
de zogenaamde ‘grote beelden’.
Het beeld ontsnapt per definitie aan de bewuste intentionaliteit van de
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auteur. Het beeld ‘weerklinkt’. Alvorens het resoneert in de persoonlijke herinnering
heeft het een weerklank in de diepte van het onbewuste om daar een sluimerend
archetype te wekken. Deze archetypen zijn geen onveranderlijke beelden: het
oersymbool heeft slechts een blijvende waarde omdat het voortdurend
geherstructureerd wordt in nieuwe poëtische beelden. Het dichterlijke spreken is een
‘spreken aan de drempel van het zijn’, waarin een archeologie van beelden als het
ware even stem krijgt en doorklinkt in het onmiddellijk gesproken beeld. Vandaar
dat Bachelard met Boris Pasternak kan zeggen: ‘De mens is stom; het is het beeld
dat spreekt’ (o.c., 114).
De studie van de menselijke verbeelding die deze twee wezenskenmerken serieus
neemt, kán dus niet geschieden vanuit de objectieve houding van een literaire kritiek.
Bachelard gispt de traditionele criticus als iemand die - zelf niet in staat zijnde tot
enige schepping - het literaire werk beoordeelt aan een externe standaard of die - de
rol van de psycholoog spelend - in de biografie van de dichter allerlei volstrekt
irrelevante antecedenten opspoort. Zo'n methode verarmt en reduceert het kunstwerk.
Ook de - eerder door hem zelf beoefende - psychoanalytische methode wijst hij nu
radicaal af. De psychoanalyticus ziet de literaire taal als symbooltaal, als uitdrukking
van een onbewust conflict. Hij ‘begrijpt’ het beeld en voert het terug tot
vroegkinderlijke fantasieën en ervaringen. Hij heeft geen oog voor het bevrijdende
en het naar de wereld geopende karakter van het dichterlijke beeld. Al deze vormen
van objectivisme en psychologisme, schrijft Bachelard in een cynische parafrase,
‘verklaren de bloem uit de plantenmest’ (o.c., 11-12). De enig aangewezen methode
is de fenomenologische, de enig adequate beschrijving is die van een lezer die in de
oorspronkelijke zin van het woord ‘geënthousiasmeerd’ raakt door zijn lectuur. Alleen
wie al lezend de wens voedt én verdringt om dichter te zijn, kan de beelden verstaan
zonder ze van hun affectieve en onirische waarde te ontdoen (o.c., 75).
In de verschillende hoofdstukken waarin Bachelard de verbeelding van de ruimte
aan het woord laat, krijgen deze opmerkingen hun levendige toespitsing. Niet alle
beelden die hij behandelt, met hun onderlinge opposities en verbindingen, kunnen
we hier bespreken. Wat hieronder volgt, is slechts een selectie uit deze merkwaardige
proeve van een literaire kritiek van ruimtebeelden.
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Het huis
De beelden van het huis en de huiselijke ruimte voeren Bachelard tot een kritiek op
het toenmaals modieuze existentialistische denken. In een radiotoespraak zei hij eens:
‘Zij (de existentialisten) spreken over het “en soi” en het “pour soi”, maar zij vergeten
het “chez soi”’4. De existentialistische metafysica is een secundaire metafysica, want
alvorens de mens de dreiging van de wereld ervaart ‘bewoont’ hij haar. De mens
leeft allereerst in de bewoonde ruimte van het huis en in de verbeelding der intimiteit
die daarin wordt opgedrongen (o.c., 24-25, 55 e.v.).
Diverse beelden van het huis worden, in aansluiting op Jung, beschouwd als een
belangrijk instrument voor de analyse van de menselijke ziel. Het geboortehuis, de
kamer, de kast en de kist, maar ook de lade, zijn ruimten van intimiteit die in het
werk van dichters en schrijvers als leidraad kunnen fungeren voor de analyse van de
eigen innerlijkheid (o.c., 77-78). Via de verbeelding van het huis leren we in onszelf
te wonen. De dichters en schrijvers doen ons de deur open naar onze eigen innerlijke
ruimte, waarbij de herinnering aan het geboortehuis opnieuw beleefd wordt. Des te
levendiger is die verbeeldende herinnering naarmate de contouren van het huis vaag
blijven. De dichter bemiddelt niet meer dan een oriëntatie op het geheim van het
gedroomde huis, zonder dat geheim ooit ten volle te kunnen uitspreken. Aan die
spanning ontleent het beeld juist zijn kracht: zegt de schrijver te veel, dan hervindt
de lezer zijn eigen intimiteitsruimte niet (o.c., 31-33). Dit hervinden is nooit zuivere
herinnering; het is steeds een vereniging van verbeelden en herinneren. De herinnering
zit niet in het brein, maar in de verbeelde ruimte en het is via de poëzie dat we haar
opnieuw betreden.
Toch zijn er herinneringen die als het ware in ons lichaam ‘ingeschreven’ zijn,
zoals de greep van de deur naar de kamer in onze handen, en het afstapje naar de
kelder in onze voeten is ingegrift. Maar dat alles geldt niet meer voor het huis zoals
we het verbeelden in de dromen van onze jeugd. Tot dat onirische huis verschaft
alleen de poëzie toegang: ‘Op onirische wijze het geboortehuis bewonen, is meer
dan het bewonen door de herinnering; dat is leven in het verdwenen huis, zoals we
daar gedroomd hebben’ (o.c., 34). De verbeelding kan wel zonder de herinnering,
maar de herinnering kan niet zonder de verbeelding.
Het geboortehuis met zijn herinnering blijkt voor Bachelard vooral van

4

Geciteerd in: P.N. Schuhl, Gaston Bachelard et ‘La Poétique de l'Espace, in Revue
philosophique de la France et de l'étranger, 148, 1958, pp. 212-214.
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belang te zijn om door te dringen tot het gedroomde huis. Aan gene zijde van de
positieve herinneringen zoekt hij naar het ‘onirische fond’, naar de primaire beelden
die de fixatiecentra zijn van de in het geheugen bewaarde beelden en waaraan het
persoonlijk geheugen zijn eigen kleuren geeft. Zulke grote beelden zijn onpeilbaar,
maar er zijn er die ons in hun kernachtigheid naar die onpeilbare oorsprong toetrekken.
Zo'n beeld van het huis weerklinkt bij Bachelard, wanneer hij een ronde, in duisternis
gehulde hut beschrijft, die feitelijk niet meer is dan een sferische lichtplas rond de
lamp op een tafel, waarbij een man zit te lezen. Deze ronde centrische kern van het
beschermende huis trekt ons mee naar het ‘onirische fond’ en in deze dynamiek van
het centraliserende beeld ontmoeten we opnieuw de archetypische opvatting van
Bachelard. Hij leest de huizen op zoek naar de wortel van de ‘fonction d'habiter’,
waarin het persoonlijke en het onpersoonlijke, het historische en het tijdloze elkaar
ontmoeten (o.c., 25-29, 117).
Die opvatting spreekt ook uit de permanente vergelijking die Bachelard in
navolging van Jung maakt tussen de topografie van het huis en de topografie van de
menselijke psyche. Voor Jung is de psyche een huis met prehistorische fundamenten,
waarvan de etages en de kamers steeds zijn verbouwd en vernieuwd. De beelden van
het huis leveren dan ook interessante gegevens over de structuur van de menselijke
psyche.
Bachelard onderscheidt daarbij als bijzonder beeld de verticale polariteit van het
huis. Kelder en zolder wijzen op twee assen van de fenomenologie van de verbeelding.
Zij staan voor de tegenstelling beneden - boven. Boven, de zolder waar de zon door
de dakpannen dringt, symboliseert het lucide rationele bewustzijn. De kelder of de
grot heeft deel aan de onderaardse krachten en symboliseert de obscure diepten van
de irrationaliteit. Deze archetypes van de verticaliteit worden door Bachelard vrij
uitvoerig geïllustreerd. Zo staat hij lang stil bij twee passages uit L'antiquitaire van
Henri Bosco. Hij benadrukt de archetypische betekenis van de minutieuze beschrijving
die Bosco geeft van een onderaards gangenstelsel en de ondergrondse reis van de
hoofdpersoon, die via crypten en spelonken afdaalt in de kille kalkholte van een grot,
in de diepte waarvan hij plotseling stuit op een immens waterbassin. Dat water is
zwart, zwaar, rimpelloos stil; het roept een gevoel van huivering op bij de
hoofdpersoon. ‘Dit is niet meer een menselijke huivering’, schrijft Bachelard, ‘dit is
een kosmische angst in een kosmische grot, voor een kosmisch water’ (o.c., 39).
In een volgend hoofdstuk wordt de relatie onderzocht tussen het huis en de
seizoeninvloeden, als beeld van de relatie tussen mens en universum. Opnieuw
ontleent hij een beeld aan Bosco, hier het beeld van een door
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stormen belaagd huis, dat krachtig weerstand biedt, als een kloppend hart in een
dierlijke storm . Het huis krijgt hier een zuiver menselijke waarde; het transformeert
zich tot menselijk lichaam en verkrijgt de energie daarvan. Naast het huis in de avond,
beeld van beschutting en wijkplaats voor duistere machten, is er het huis in de ochtend
dat vertrouwen in het leven uitdrukt. Dit huis is licht en geopend naar ‘de wind van
een andere tijd’. Het vergroot zich en zijn muren verdunnen zich tot glas, dat de
woning stralend opent naar de natuur (o.c., 61-64). Zo drukt het gedroomde huis de
menselijke grondstemmingen uit.
Een enkel woord over een wel zeer huiselijk en daarom voor velen wellicht
prozaïsch beeld: het huishouden, het stoffen en glimmend in de was zetten van
meubelen. Is zo'n vergelijking niet te kleinburgerlijk om de verbeelding van de
ruimtelijkheid te stimuleren? Bachelard meent van niet. Hij schrijft: ‘De huishoudster
wekt de ingeslapen meubelen’ (o.c., 74). Dit is een voorbeeld van wat hij als het
eigenlijke werk van de verbeelding ziet: de vervreemding van het vanzelfsprekende.
Het instrijken met zachte was verheft de meubelen uit hun onverschilligheid en geeft
zo aan hun verleden een nieuwe dag. Dit beeld is als een paradox van
oorspronkelijkheid en alledaagsheid, waarbij Bachelard Vincent van Gogh aanhaalt:
juist door oog te hebben voor die paradox bewaart de schilder iets in zichzelf van
het karakter van Robinson Crusoë (o.c., 75).

De lade, de kist en de kast
Kisten, in het bijzonder het bijouxdoosje en de schatkist, zijn in de verbeeldingswereld
een getuigenis van de menselijke behoefte aan geheimen. Bachelard bespreekt deze
behoefte aan geheimen, die tevens een behoefte aan geheimzinnigheid is, aan de
hand van voorbeelden uit de Afrikaanse kunst. Dozen en kisten waarvan de opening
- als een slot - bewaakt wordt door fraai in de wand gedecoreerde kaaimannen,
hagedissen en schildpadden, vermeerderen de kostbaarheid van hun inhoud door de
heiligheid van hun bewakers. Alleen zij die over dezelfde kracht beschikken als deze
heilige dieren kunnen het deksel openen.
Maar belangrijker dan de reële kisten, ondanks hun verwijzende functie, zijn de
verbeelde kisten. In La formation de l'esprit scientifique kwam de homologie tussen
de geometrie van het juwelenkistje en de psychologie van het geheim reeds aan de
orde: de mens die de dingen wegbergt, verbergt en verstopt ook zichzelf, zoals de
alchemist die in het geheim der
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substanties de waarheid omtrent zijn eigen wezen zoekt én verbergt (o.c., 90-91).
Een prachtig beeld dat in dit kader door Bachelard wordt aangehaald is dat van
het geschenk van het Japanse lakdoosje uit Franz Hellens' Fantômes vivants (o.c.,
86). Een vader aarzelt of hij zijn dochter een zijden omslagdoek of een lakdoosje
cadeau zal doen. Hij kiest uiteindelijk voor het doosje, ‘omdat hij dit beter vindt
passen bij haar gesloten karakter’. Een ogenschijnlijk irrelevante opmerking, maar
- om een bijpassende metafoor te gebruiken - met een sleutelbetekenis voor de roman.
Heel dit boek staat volgens Bachelard namelijk in het teken van de beeldruimte van
het doosje en de psychologie van de gesloten ziel. Vader en dochter verbergen elk
hetzelfde geheim. Mét het geschenk van de vader ontvangt het meisje impliciet de
toestemming om haar geheimen verborgen te houden en het gedeelde mysterie te
verhelen. Twee mensen ‘begrijpen’ elkaar hier zonder het te zeggen, zonder het
zichzelf te zeggen, zonder het te weten. Twee gesloten zielen communiceren via
hetzelfde symbool!

De biologische ruimte
Tot slot nog een enkel woord over de biologische ruimte. Bachelard behandelt het
nest (ook een paradoxaal beeld: het nest is een uiterst fragiele ruimte van opperste
geborgenheid!), de schelp van een slak en het schild van een schildpad.
De schelp van een huisjesslak is een heldere geometrische vormrealiteit. Als
zodanig is zij een welgevormde bouwsteen voor een onirisch universum en dit niet
alleen door haar opvallende spiraalvorm, maar ook omdat de schelp in de verbeelding
is verbonden met de dialectiek van betreden en uittreden en met de dialectiek van
de dimensies. In de verbeelding, maar ook in de mythe en in vele
prewetenschappelijke biologische theorieën, is datgene wat uit de schelp tevoorschijn
komt altijd groter en rijker dan dat wat ‘binnen’ blijft. Sterker nog: het uit de schelp
verschijnende weerspreekt het innerlijk van de schelp. Zo bespeurt Bachelard in de
verbeelding van de schelp een droombeeld dat tot ‘denkbeeld’ wordt over de
opeenvolging der levende vormen. Voor Robinet, wiens theorieën hiervoor reeds
werden vermeld, is ‘leven oorzaak van vormen, zoals elke vorm een woonplaats van
leven is’ (o.c., 111-112).
Een beeld van de schelp is tenslotte ook een archetype van de opstanding. Dit zou
volgens Bachelard ondermeer blijken uit in Frankrijk ontdekte prehistorische graven,
waarin menselijke skeletten zijn gevonden die tot
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het middel bedekt waren met schelpen. Omdat het leven opstaat uit de schelp, wordt
de dode in schelpen bewaard (o.c., 115).

Conclusie
In het voorgaande (en in het eerste deel van dit essay in het oktobernummer) is de
ontwikkeling van de wijsbegeerte van Bachelard onderzocht aan de hand van het
thema van de ruimte. Daarbij hebben we ontdekt hoe, ondanks de veranderingen die
daarin plaatsvinden, steeds dezelfde thema's terugkeren. Eén van die constanten, zo
niet dé constante, is de kritiek op het realisme en de daarmee verbonden ruimte- en
objectenconceptie.
De wetenschapper ervaart dat de werkelijkheid die hij wil bestuderen altijd
weerbarstig is voor zijn kenpogingen. Elke geslaagde kennisact produceert een manco,
een rest die zich niet tot het vigerende systeem van rationaliteit laat herleiden. Daar
ze echter het systeem zelf niet wijzigt, manifesteert zich het manco niet. Bachelards
studie van deze Sysiphusarbeid voert hem tot de these van de epistemologische
discontinuïteit. Hij verwerpt de filosofische neiging om de principieel mankerende
kennis van de wetenschapper te herleiden, casu quo te verklaren, vanuit een
metafysisch realisme. De onbekendheid van de werkelijkheid, die zich in de kennisact
als weerstand van de materie uitdrukt, wordt in die opvatting niet als onderzoeksvraag,
maar als mysterie voorgesteld, terwijl tegelijkertijd elk wetenschappelijk kennen tot
een vorm van herkennen gereduceerd wordt. Inderdaad, zo beaamt Bachelard, is het
licht der rede nooit zonder schaduw, maar die schaduw is niet de duistere afspiegeling
van een diep in de dingen verscholen liggende complexiteit, zoals de realist beweert.
Die bewering komt neer op een ontkenning van de wetenschap als een ‘voortgaande
schepping’. In zijn analyse van de realistische fundering van de onvoltooidheid en
gebrekkigheid van de kennis, ontdekt Bachelard vervolgens de activiteit van de
verbeelding. De mens is allereerst een dromend wezen, een wezen dat door zijn
dromerij gevormd wordt. Deze geeft gestalte aan het verlangen naar eenheid,
geborgenheid en samenhang. Aldus vult de verbeelding de realiteitsfunctie aan en
schept zij een kosmos waarin de mens thuis is en die hem vertrouwen schenkt.
Het metafysisch realisme wordt zo ontmaskerd als een vorm van ontkende
verbeelding. In de wetenschap resulteert dat in obstakelvorming, want het verlangen
naar eenheid en vertrouwdheid leidt ertoe dat het nieuwe steeds als een variatie van
het oude wordt gezien. De menselijke behoefte aan
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geborgenheid verkeert daar in de behoudzucht van een prewetenschappelijke mens
die zijn ene woning niet wil opgeven.
In zijn diverse geschriften heeft Bachelard zich steeds weer geconfonteerd met dit
verlangen door een herhaalde studie van het beeld, de droom en de fantasie. De
alchemie heeft daarbij zijn bijzondere aandacht. Deze ‘gemengde filosofie’ van de
materie, die op ongeoorloofde wijze beeld en begrip verenigt, komt niet alleen in de
wetenschapsfilosofische, maar ook in de literair-esthetische studies aan de orde.
Bachelards dubbelzinnige houding tegenover de alchemie vormt eigenlijk een
exemplarische illustratie van zijn eigen dubbele belangstelling. Hij waardeert haar
positief als morele houding en als stimulerende bron van beelden, maar hij wijst haar
af als kennishouding. Zijn gemengde gevoelens ten aanzien van de alchemie komen
tot klaarheid wanneer in het alchemistisch mengsel beeld en begrip en daarmee in
zijn eigen wijsgerig engagement de epistemologische en esthetische elementen
onderscheiden worden. Het resultaat hiervan is, dat aan de verbeelding, onder
erkenning van het verlangen, een andere preferentie wordt geschonken. Dit geschiedt
in de kunst. Daarmee formuleert Bachelard tegenover het realisme en zijn metafysica
een dubbele filosofie van de scheppende mens.
De mens beschikt over twee ‘methoden’ om de wereld te transformeren: de ene
is de objectivering van de wetenschap die langzaam, maar gestaag de mens tot
heerschappij over de natuur brengt, die hem echter ook steeds opnieuw voor de
onzekerheid van het onbekende plaatst; de tweede is die van de subjectivering door
de poëzie die, via het gedicht en het beeld, de wereld aanpast aan het menselijke
ideaal van het ‘gelukzalige bewustzijn’. In deze tweeledigheid van de menselijke
creativiteit ligt de eenheid van Bachelards optimistische filosofie en de intentie van
waaruit hij werkt. Het gaat niet aan de mens te beschrijven als een gegeven binnen
de condition humaine. Die beschrijving ketent hem slechts. Bachelard zou daarom
kunnen instemmen met Nietsches typering van de mens als ‘het niet-vastgelegde
dier’. De filosofie heeft de opdracht de mens te schetsen vanuit het geheel aan
veranderingskrachten dat hij in zich draagt.
Dit resultaat voert tot een laatste overweging. Hoewel de vraagstelling van dit artikel
zich beperkte tot een reconstructie en interpretatie van de dubbelheid in de filosofie
van Bachelard, is het toch onontkoombaar om hier tot slot op z'n minst de vraag te
stellen, die hij zichzelf heeft verboden. Want ondanks dat verbod, dringt de gedachte
zich op, dat in de dialectische scheiding van verbeelding en denken die Bachelard
tracht door te
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voeren, elementen besloten liggen voor de vraag naar de mogelijkheid van een dialoog
tussen de beide vectoren van menselijke creativiteit.
Die vraag gaat wel gedeeltelijk, maar niet volledig, in tegen zijn filosofie, want
Bachelard bestrijdt wel de dooreenmenging en de ongereflecteerde synthese; niet
het contact als zodanig. Op twee niveaus zou dit contact verder kunnen worden
onderzocht.
In de eerste plaats levert het werk van Bachelard indirect een aanzet tot een
hernieuwde studie op de probleemstelling die in het hedendaagse
wetenschapsfilosofisch debat bijzonder actueel is: kan de verbeelding een rol spelen
in het ontdekkingsproces van de wetenschap? Neen, zo lijkt Bachelard te antwoorden,
maar dat neen is toch minder consistent - of beter, minder absoluut - gebleken. Zo
suggereren de in afwisseling geschreven studies over wetenschappelijke en
kunstzinnige creativiteit onmiskenbaar een verwante dynamiek in de beeld- en
begripsvorming. Op beide terreinen accentueert Bachelard de vernieuwing die uitgaat
van de deformatie, herstructurering en reorganisatie, waardoor discontinuïteiten
optreden. Ondanks zijn kritiek op de metafoor lijkt de metaforische activiteit van de
mathematische taal niet zonder connectie met ‘het gebied van de metafoor van de
metafoor’5, waarin de verbeelding excelleert. Die connectie verdient verder onderzoek.
Anderzijds heeft Georges Canguilhem, in zijn studie over de constructie van het
reflexbegrip in de geneeskunde, laten zien hoe oersymbolen van vuur en licht in het
kader van wetenschappelijk onderzoek een nieuwe taal gaan spreken. Via deze
symbolen is het optische beeld van de reflectie ‘overgedragen’ op de fysiologie van
de onwillekeurige beweging. Het beeld is niet louter obstakel; het kan ook zeer wel
een springplank zijn voor wetenschappelijk onderzoek6. Ook Bachelard lijkt ondanks
alles een dergelijke functie van de verbeelding toch niet geheel uit te sluiten.

5
6

La psychanalyse du feu, p. 181.
G. Canguilhem, La formation du concept de réflexe aux XVIIe et XVIIIe siècle, Parijs, 1955.
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Bordewijks schedel: een pot met raadsel
Leo Geerts
In een vroegere bijdrage1, toen er zeven delen van Bordewijks Verzameld Werk waren
verschenen - nu zijn het er tien - stipte ik enkele algemene misvattingen aan die over
Bordewijk in omloop zijn. Bordewijk is veel meer dan de auteur van de Nieuwe
Zakelijkheid, veel meer ook dan de schrijver van de schoolroman Bint of het op vele
scholen gelezen Karakter. Wel schuilt bijvoorbeeld in de futuristische roman over
auto's Knorrende Beesten, het toppunt van de Nieuwe Zakelijkheid, iets van
Bordewijks later meer uitgewerkte visie op de mens. Auto's zijn geen individuen en
kunnen dus makkelijker dan mensen voorgesteld worden als geheimzinnige
voorwerpen die op bepaalde uren volgens bepaalde wetmatigheden bepaalde trajecten
afleggen. Maar is de mens wel iets anders? Wat weten we over het menselijk gedrag?
Is de menselijke schedel niet een ‘pot met raadsel’?
Tegenover de beeldvorming omtrent Bordewijk als de gestrenge, ietwat bedaagde
jurist die ‘karakter’ eist van zijn personages tot in het absurde toe, stelde ik hem ook
als de auteur van uitgesproken decadente fin-de siècle-verhalen zoals Huissens en
Rood Paleis. Daarbij wees ik op een welhaast marxistisch aandoende
maatschappij-analyse in heel zijn werk. Dat hij zichzelf situeert aan de kant van oude
adel en ietswat ouderwetse, harde ondernemers, dat hij de lagere klassen meer
mystieke eigenaardigheden toedicht en vooral daar op zoek gaat naar raadselachtige
gedragingen, kortom, dat hij zijn eigen klasse het scherpere inzicht en de sterkere
levenshouding toeschrijft, dat doet aan de grond van de zaak niets af.

1

L. Geerts, Bordewijk. Stugge grootheid als misverstand, in Streven, juni 1985, pp. 704-712.
Het Verzameld Werk verschijnt bij Nijgh & Van Ditmar, Den Haag.
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Een trage veelschrijver
Voor de goede orde en vooral om de lezer te helpen die deze belangrijkste Nederlandse
auteur van de eeuw misschien nog eens wil (her)lezen, beperk ik me tot een overzicht
van het oeuvre in zijn geheel. Over de dingen die Bordewijk voor zijn plezier schreef,
zal ik weinig zeggen2. Uit de delen VII, VIII, IX en X zal ik slechts het toneelwerk
en enkele bijzonder treffende verhalen citeren.
Tussen 1919 en 1923 publiceerde Bordewijk drie bundels Fantastische Vertellingen
(VW, VI). Meteen ondervond hij dat de Nederlandse literatuurkritiek vies was van
het woord ‘fantastisch’, zij wilde zijn verhalen niet eens bespreken. Zelf vond hij
het openingsverhaal, Wat ik vond bij Baruch Blazer, het beste3. Een jonge man steelt
bij een joodse boekhandelaar een schoolschriftje met een handgeschreven tekst. 's
Avonds leest hij het voor aan zijn koele, kribbige vriendin. Het is het verhaal van
een onmogelijk huwelijk, waarbij zowel de man als de vrouw 's nachts op het goede
moment liggen te wachten om de ander te vermoorden. Op het moment dat de man
wil toeslaan, doet de vrouw een poging die mislukt. Hij heeft dit voorzien: hij vlucht;
als hij terugkomt, is zij aan een hartaanval gestorven. Na het voorlezen kijken de
jongeman en zijn vriendin zwijgend naar mekaar. De slotzin luidt: ‘En ik voelde heel
stellig, dat ik nooit met Henny Borchgrevink zou trouwen’ (VI, 32). Het gestolen
verhaaltje hakt een knoop door in hun leven: één van de vele voorbeelden van de
raadselachtige toevalligheden in het lot van de mens.
In dezelfde eerste reeks Fantastische Vertellingen staat het overbekende Dr
Kalkemeijer en de dood, waarin een leraar scheikunde aan de HBS niet alleen de
dood ‘ruikt’, maar ook een perfecte moord doorziet. Typerend is wel dat de
moordenaar een vrouw is. ‘Jaja, die vrouwen van de moderne wereld, snuisterijen
van louter broosheid, goed voor een salon, maar niet voor de huiskamer’ (VI, 57).
Later verandert die minachting van Kalkemeijer in waardering: ‘O, Margaret,
Margaret, merkwaardige, geniale, ja, geniale vrouw, die mij van je rijke psyche een
nieuw talent hebt ontsluierd’ (76). Zoals heel veel hoofdfiguren in Bordewijks
verhalen en romans is Kalkemeijer een schrandere observator niet alleen van
scheikundige verschijnselen, maar vooral van de vrouw. Later mag deze Dr.
Kalkemeijer

2

3

Vic van de Reijt beweerde al in 1982 in Vrij Nederland (16 december) dat deze
niemandalletjes niet opgenomen zouden worden in het Verzameld Werk; ze staan nu vooral
in deel X. O.m. Bordewijks feitelijke ‘debuut’ onder de schuilnaam Ton Ven.
Nol Gregoor, Gesprekken met F. Bordewijk, BZZTôH, Den Haag, 1983.
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nog eens opdraven voor een - tijdens Kalkemeijers speurtocht helaas overleden levend begraven schijndode (Dr. Kalkemeijer op het kerkhof ‘De Liefde’, 1924, IX,
516).
Wat Bordewijk in het randgenre van de fantastiek zal blijven boeien, is vooral de
schijnbaar onbegrijpelijke samenloop van omstandigheden die tot misdaad, gruwel
of krankzinnigheid leidt. De mechaniek van de misdaad of van de waanzin heeft hier
niets Freudiaans, maar is een proces dat te vergelijken valt met chemische reacties.

De kracht van het oningevulde
In 1928 verschijnt in een weekblad de novelle Dreverhaven en Katadreuffe (IX) die
als een voorstudie voor de roman Karakter (1938) is te beschouwen. Zoals men weet
is Katadreuffe de onechte zoon van Dreverhaven, een onbehouwen deurwaarder die
alsnog tevergeefs aandringt op een huwelijk met Katadreuffes moeder. In de novelle
krijg je de feiten in al hun elementaire kracht, doorgaans in primaire contouren en
kleuren beschreven. Waarom de vrouw zo hardnekkig pest en zelfs vanwaar de kracht
van Katadreuffe komt om ondanks een failliet en de tegenkanting van zijn vader toch
door te zetten, dat alles blijft in de novelle raadselachtig. Je moet het stellen met
bijvoorbeeld die laatste zin na de confrontatie tussen de zwakke Katadreuffe en de
sterke Dreverhaven, in zijn primaire suggestiviteit een huiveringwekkende zin:
‘Dreverhaven wendde het hoofd terzijde, en schrok. Want op de muur stond de
schaduw van een kleine afgeleefde grijsaard’.
In de roman Karakter is de weerloosheid van Katadreuffe minder totaal dan in de
novelle, zodat ook zijn uiteindelijke overwinning op Dreverhaven de lijn van een
ingebouwde logica volgt. Eveneens expliciet uitgewerkt zijn de motieven van
Katadreuffes moeder: haar relatie met de Dreverhaven die haar zwanger maakte voor
ze getrouwd waren, is verworden tot een subtiel machtsspel. Hij mag dan al de macht
gehad hebben haar op een zwak moment te verleiden, zolang hij niet in al zijn
weerloosheid tot haar komt - en juist dat kan de machtsbezeten deurwaarder niet zal ze hem afwijzen. Door deze nuancering en door de begrijpelijkheid van hun
gedrag verliezen de personages de fascinerende bekoring die ze in de onafgewerkte
novelle juist wel hebben. Hoewel Karakter een professioneel uitgewerkte, meesterlijk
ingevulde en indringend geschreven roman is, als kunstwerk ver verheven boven de
novelle, toch spreekt de rauwe novelle veel sterker aan. Het is daarmee zoals met de
onafgewerkte beelden rond
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de volmaakte David van Michelangelo in de Academia in Firenze: een pietà,
nauwelijks tot vorm gekomen in het grote brok marmer, fascineert veel sterker dan
de fraaie, perfecte David. Ook Bordewijk zelf toont herhaaldelijk zijn fascinatie voor
het duistere, onbegrepene, onoverzichtelijke, voor het onaffe, het romantische.
Eén van de elementen in deze - nochtans altijd intellectueel scherp bekeken romantiek lijkt me de zo typische naamgeving. Bordewijk heeft ooit verteld hoezeer
hij alle gewone namen haat en daarom vreemde namen verzint met een suggestieve
kracht. Men kent de beroemdste: Kalkemeijer, Dreverhaven, Katadreuffe, maar de
lijst is heel lang. Wat Bordewijk er zelf over zei, is ambivalent; hij vindt die rare
namen ‘als je het goed bekijkt een zwakheid’, ‘een beetje goedkope manier van gek
willen zijn’, maar anderzijds hebben ze ‘wel een zekere betekenis en klinken (ze)
misschien ook niet onaardig’ en beweert hij ‘met de naam wel iets (te) willen
karakteriseren’ (Cfr. Gregoor).
Dit laatste is uiteraard een bekentenis. De vreemde namen hebben niet alleen iets
romantisch, ze zijn ook zingevend, ze suggereren een karakter. Het mooie daarbij is
dat de suggestie nooit opdringerig wordt, dat ze suggestie blijft: het lot van de figuur
vult de naam langzaam in, naargelang het verhaal vordert, tot de naam een literaire
schepping op zichzelf is. Zo gaat het met Dreverhaven, Katadreuffe en Kalkemeijer
(al is bij deze laatste de suggestie oppervlakkiger, goedkoper), maar zo gaat het met
heel veel roman- en verhaalfiguren. Denk even terug aan de boekenjood Baruch
Blazer: wie bij hem een schriftje steelt, kan moeilijk een idyllisch verhaal opgedist
krijgen.
In zijn satires is Bordewijk minder subtiel. Een bordeelhoudster in De Laatste Eer,
(een bundel grafredes, 1935, VI) heet mevrouw De Taeye. Van een advocaat met de
veel-suggererende naam Rauwerdeghem wordt gezegd: ‘In het openbaar ging hij om
als een wandelende dagvaarding’. Hij verdedigde graag hopeloze gevallen. ‘Zijn
conclusie was als een stekelvarken: een kleine kern van positieve stellingen begraven
in een grote bal venijnige ontkenningsstekels’. Geen wonder dat zijn laatste woorden
waren: ‘Met alle voorbehoud’. Maar één van de bekoringen van de gekke namen bij
Bordewijk is juist de satirische scherpte die nog nazindert in suggesties die veel
verder gaan dan het satirische. Dat geldt in even grote mate voor de stijl waarin hij
ook zijn meest intieme, bijna autobiografische personages beschrijft. Braam Bouwens
in Tijding van Ver (1961) - een titel die gelezen kan worden als ‘tijding van Fer’ en
‘Fer’ was de huiselijke roepnaam van Ferdinand Bordewijk (Cfr. Gregoor) - is een
ex-raadslid, jurist zoals Bordewijk. Zijn vriendin denkt na over zijn afo-
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ristische uitspraken over dood en leven, waarbij hij altijd een slag om de arm houdt.
‘Het maakte hem uitnemend geschikt voor het ambt van rechter. Aan de andere kant
maakte het hem minder geschikt voor het huwelijk’ (V, 291). Dit is veel meer dan
satire. Er spreekt de bewondering uit van de jurist Bordewijk voor het functioneren
van het gerecht; de zin demonstreert zijn vermogen om Braam Bouwens in zijn bijna
frigide afstandelijkheid te tekenen. Erotische passages in de enge zin zoek je bij
Bordewijk tevergeefs. Zijn stijl heeft veel te danken aan de zelfbeheersing van de
advocatentaal. De naam Braam Bouwens zelf wordt door dergelijke zinnen opgeladen
tot wat hij aanvankelijk slechts zeer diffuus als boodschap bevatte.

De klassieke romans
Bordewijk nam pas een verdiende plaats in de literaire wereld in door wat we zijn
‘klassieke’ romans kunnen noemen. Het visioen van een toekomstige
massamaatschappij zonder individuele verscheidenheid, Blokken (1931); het leven
van de auto's, Knorrende Beesten (1932); de roman over een middelbare school,
Bint. Roman van een zender (1934), waarin ‘zender’ een nieuwzakelijke variant is
voor ‘zendeling’: de autoritaire opvoeder zendt zijn pupillen uit, de harde wereld in.
In dezelfde periode komen de schetsen van het decadente fin-de-siècle tot stand: 't
Ongure Huissens (1935) over Dr. Jan Carolus Dal, filoloog, die verdwaalt in een
achterbuurt. ‘Hij was alles kwijt, stuur, richting, spraak, herinnering, geld, kleren.
In plaats daarvan had hij nu luizen’4. Dit geval van anamnese is zo geheimzinnig
opgebouwd dat het ondanks zijn strikt individuele thematiek de dreiging van de
komende wereldbrand bevat. Sterker nog is dit het geval in Rood Paleis. Ondergang
van een eeuw (1936), waarin een bordeel beschreven wordt als een laboratorium van
de decadente maatschappij vóór de Eerste Wereldoorlog. Na de bundels IJzeren
Agaven. Studie in zwart met kleuren (1936) en De Wingerdrank (1937) verschijnt in
1938 Karakter. Roman van zoon en vader, dat het jaar daarop al een Duitse vertaling
krijgt: Büro Rechtsanwalt Stroomkoning. Al vindt Bordewijk Karakter ‘betrekkelijk
faciel’, ‘te gemakkelijk en te glad’, deze roman gaf hem zijn relatief onbetwiste plaats
in de Nederlandse literatuur.

4

Net als Blokken, Knorrende Beesten, Bint en Karakter voor scholen werd Huissens herdrukt
voor bibliofielen.
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Theater
Buiten de bundel De Korenharp (1940), de dikke turf Appolyon (1941), een in Londen
gesitueerde roman-over-het-schrijven met de allures van een Engelse societyschets,
en een ondergrondse uitgave in de serie Quousque tandem van de Bezige Bij,
Verbrande Erven (1944), waarin de stad Schiedam geportretteerd wordt, verraste
Bordewijk zijn lezers met een reeks toneelstukken. Ze lijken te passen in het huidige
anti-dogmatische, koele en op dure hi-tech-effecten mikkende theaterklimaat. Wel
zijn ze allemaal opgevat als al te realistische dialoogstukken, waarin overbodige
replieken bij bosjes geschrapt kunnen worden. Toch blijven ze overeind als krachtige
beelden van een heel eigen leven.
Ongetwijfeld het meest ambitieuze is Sumbo N.V. (net als de andere in VW, X),
een Spel van olie, dood en leven in drie bedrijven. De inzet van dit spel is één van
de vijf stichtingsaandelen in de kleine oliefirma Sumbo met belangen in Sumatra en
Venezuela. Het stuk papier is niets waard op de markt, maar blokkeert alle essentiële
beslissingen van de vier andere aandelen. Het is macht. Macht is niet direct omzetbaar
in geld. De erfgenamen van de eigenaar vechten om dit aandeel een geraffineerd
spelletje uit: één wil het in handen krijgen omwille van de macht, die later geld zal
genereren; een tweede - een vrouw - heeft dit door en dwingt hem in het geheim
nogmaals de som af die de andere erfgenamen voor lief hebben genomen. Omheen
dit spannende spel, dat heel helder op de scène gezet kan worden, dwarrelt de bizarre
wereld van typische Bordewijk-figuren: de oude, eenzame zakenman die wil dat zijn
erfgenamen ruziën terwijl zijn lijk nog in het huis staat; zijn filosofische
dame-de-compagnie met haar deprimerende, briljante citaten uit de wereldliteratuur;
zijn werkster, schijnbaar debiel, maar in haar maffe fantasieën hoogst veelzeggend.
Bovenal is er een erotisch thema, dat - zoals al even aangeduid - in het werk van
Bordewijk vrij uniek is. De antagoniste van de jonge zakenman die het Sumbo-aandeel
in de wacht sleept, is de onafhankelijke, gescheiden zakenvrouw Dora. Voor haar
zijn de zaken (in casu: liefst maar zeven beauty parlours, ze is de Nederlandse
Elisabeth Arden) slechts een spel. Niet het geld trekt haar aan, maar het machtsspel
eromheen. Door haar losbollige neef Evert, een rokkenjager die juist de hautaine
macht van zijn mooie tante als een uitdaging ervaart, verandert haar mondaine erotiek
in éénzelfde machtsgevecht. Er komen geen bedscènes, dat zou Bordewijk niet liggen,
maar de schaarse, haastige vrijscènes tussen tante en neef krijgen door de
machtsthematiek een heel intense werking. Deze versmelting van macht, geld en
erotiek - vergezeld van een vrij subtiele commentaar
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over ‘wij moderne mensen experimenteren’ - maakt Sumbo N.V. ook vandaag nog
tot een belangwekkend toneelstuk.
Driehoek met de huisgenoot, een kort blijspel in één bedrijf, lijkt misschien
gedateerd. Net als Botho Strauss in zijn recente theaterwerk parodieert Bordewijk
de toenmalige modejargons over vrije liefde en relatieproblemen. Die zijn evenwel
alleen aan de oppervlakte wat verouderd. Met de nodige subtiliteit zou van deze
boulevardkomedie m.i. een fraaie hedendaagse opvoering te maken zijn, die
bijvoorbeeld niets zou hebben van de vulgaire grappigheid van een vergelijkbaar
hedendaags stuk over dit thema, Het Wemelbed van Walter van den Broeck.
De stier van Opland (tegenbeeld van Neder-land) is een tamelijk zware klucht
met namen als Meester Kaas Van Geten, Mevrouw De Weduwe Rund,
kamerbewaarder Dorrestok, de kunstenaars Beitel, Witdoek, Penner en Linnen,
mejuffrouw Noot en de Minister van Decoratiën. Bordewijk op zijn grofst.
Wel boeiend is het vierde en latere stuk Halte Noordstad (1956), dat zich afspeelt
in een stationsrestauratie, een lokaliteit die Bordewijk goed kende, want hij schreef
zijn roman Appolyon voor een groot deel in de koffiekamer van het Holland
Spoorstation in Den Haag. Hierin treedt één van zijn bizarre kleine mensen op die
juist door hun bizarrerie een machtsstrijd uitvechten. In zijn romans verlustigt
Bordewijk zich vaker in dergelijke ongevaarlijke truukjes. Zo is er de rentmeester
Leeuwenkuijl (een leeuw met een hart als een moordkuil!) in Eiken van Dodona
(1946) over wie de volgende passage handelt: ‘en daarop gebeurde er iets ergers.
Want onder het praten kwam Leeuwenkuijl langzaam op hem toe zonder dat hij
evenwel een voet verzette. Maar het gezicht en het hele bovenlijf en het hele onderstuk
gingen hellen in zijn richting, en toch ook weer niet gans, het helde naar voren en
tevens een weinig opzij. Het scheen te strijden met de eenvoudige wetten der
zwaartekracht, het had iets zwevends, drijvends, vooral iets dreigends. En onderwijl,
rustig effen, sprak Leeuwenkuijl door, slechts oog gehaakt in oog’ (III, 140). Een
dergelijke intimiderende stunt is op het theater moeilijk uitvoerbaar. In Halte
Noordstad is de bizarrerie dan ook van psychologische aard: de stationschef Spincich
pest de buffetpachter weg, zuiver en alleen door de suggestie dat hij ‘wat weet’ van
hem en van degenen die hem zouden kunnen beschermen. Door zijn geslepen geroddel
lijkt hij op een kwaadaardig Harold-Pinter-personage dat er net zo steeds weer in
slaagt als ondergeschikte zijn omgeving te domineren. Dergelijke intimiderende
kleine monsters kom je overigens in heel het werk van Bordewijk tegen. Zijn hang
naar het invoeren van griezelige wezens is zo constant, dat deze thematiek wel moet
samenhangen
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met een visie op het samenleven als machtsstrijd. Wie niet sterk is, kan zich nog
altijd angstwekkend lelijk maken.

De grote romans
Na Karakter kwam de toch al 53-jarige Bordewijk pas goed op dreef en wordt zijn
oeuvre onoverzichtelijk. Reeds vermeld is de turf Apollyon (die het 526 pagina's
tellende tweede deel van het VW vult), waarin een notaris-schrijver naar Londen reist
om in alle rust en eenzaamheid een nieuw boek te schrijven. Bordewijk licht hier
een tip op van de aan sarcasme grenzende scherpzinnigheid waarmee hij zijn
medemensen - en zichzelf - bekijkt en waarmee hij zijn grote romans en novellen
opbouwt. ‘Een schrijver kent geen zielkundig geheim, behalve misschien zichzelf en dan nog! Hij had ook voor niemand wezenlijk respect, hoogstens voelde hij voor
een enkele van zijn medemensen het ontzag van de literator voor een werkelijk
uitzonderlijk object, maar als geheel, als mens, stelde hij zichzelf hoger, altijd nog
hoger, omdat hij dat uitzonderlijke doorgrondde’ (II, 33-34). Hier spreekt geen
mensenverachter, wel een scherpe observator. Dat beschouwelijke type komt in veel
romans en verhalen voor.
Noorderlicht (1945) is in mijn ogen wellicht de sterkste roman van Bordewijk.
Hij vertelt het leven van de familie Valcoog, die van De Leydsche IJzerhandel een
groot bedrijf heeft gemaakt. De eerste Valcoog was een handelsreiziger die zich in
het bedrijf inhuwde. Hij gaf zijn kinderen typische Bordewijknamen: Marvédie,
Johannes (al wou hij die eerst Dood noemen), Luca (die Noctiluca had moeten heten
en met Johannes een tweeling vormt), Welkom en Aga. Deze laatste zou Agamemnoon
geheten hebben, indien ze geen meisje was; ze wordt dan ook het machtscentrum
van deze familieclan. Voor een groot deel is het boek gewijd aan haar machtsstrijd
met de advocaat Hugo, een mislukte jeugdliefde, die gezworen heeft haar en haar
bedrijf te ruïneren. Daaruit resulteert een scène die vergelijkbaar is met de beste
momenten uit het toneelstuk Sumbo N.V.: een aandeelhoudersvergadering waarin
om macht en liefde wordt gestreden met strikt-zakelijke middelen. Een unicum in
onze literatuur.
Eiken van Dodona (1946) is eveneens een familiegeschiedenis, maar de thematiek
is die van de kunst. Twee broers, de succesrijke pianist Folkert en de iets schuchterder
schilder Okko Staalhof, bewonen het landgoed Dodona. De al genoemde rentmeester
Leeuwenkuijl beheert het. De drie verhouden zich tot elkaar zoals drie eiken op het
landgoed. Okko's dochtertje Pompon heeft er dan ook hun voorletters in gekerfd.
Deze symbo-
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liek zegt veel over de machtspositie die de ondergeschikte rentmeester zich heeft
verworven: hij is één van de ‘eiken van Dodona’ geworden. Een thema in de marge,
maar dat toch alles mee bepaalt, is dat van de vaderdochter-relatie. Het vlindertje
Pompon zal nog in veel andere verhalen opdagen, als kleindochter of aangenomen
kind, net zoals de incestueuze relatie van Leeuwenkuijl met zijn dochter nog zal
terugkeren. Aan de ene kant is het incestthema één van die zeldzame, buitensporige,
taboe-overtredende, dus ‘uitzonderlijke objecten voor de literator’; aan de andere
kant fungeert het soms - ook hier - als een ultiem teken van uiterste verdorvenheid.
Bij figuurtjes als Pompon daarentegen, bij wie van incest geen sprake is, spreekt de
verliefdheid van de oudere observator op het jonge vrolijke ding, dat slechts één van
de vele gezichten is van de vrouw. Altijd blijken die jeugdige vlindertjes helderziend
in hun ongereptheid. Niet dat ze bewust weten, maar in hen meent Bordewijk iets te
aanschouwen van de natuurlijke intuïtie die vrouwen wordt toegedicht. Door de
suggestie van de feitelijke incest van Leeuwenkuijl met zijn dochter krijgt de gedaante
van Pompon in Eiken van Dodona iets van een ware Lolita: ze begrijpt nog niets,
maar ze weet al alles.
Dit laatste is een nogal hardnekkig thema. Het mooist is het uitgewerkt in de
novelle Verbrande Erven (1944): het boerenmeisje Neeltje Zwart, als een jeugdige
heks op bezoek bij Pa Baas en Mens in het Schiedam van de jeneverstokerijen, brengt
afgrijzen en onrust in het geordende bestaan van haar oom en tante en wordt snel
terug naar huis gestuurd. Daarnaast zijn er de twee mooie kleindochtertjes van Oom
Hein in de schets De eenheid in tegendelen (In Studiën in Volkstructuur, 1951) en
vooral het kind Eva dat naar de ‘Straat der Excessen’ trekt, waar alweer een andere
Eva woont, in Eva Colonna De Hospitaele, een geheimzinnig verhaal, zwaar van
duistere symboliek. Het meest realistische ‘Lolita’-figuurtje is het meisje Hester, in
Tijding van Ver, het dochtertje van de slons Mevrouw Cercleres, dat zich laat
meelokken om aandacht te krijgen en dat onbewogen door zijn avontuurtjes drentelt.
De meest fantastische variant dan weer is het hond-meisje Rosaura Salontis (in Bij
Gaslicht, 1947). Wat de betekenis van deze figuur ook moge zijn, Bordewijk beschrijft
ze - in haar wisselende gedaantes - met scherpte en begrip. Alleszins speelt in Meneer
en Mevrouw Richebois (Twintig korte verhalen, 1954) de oidipale vaderangst voor
het ontvoeren van een dochtertje de rol van smaakmaker in een detective-achtige,
onopgeloste thriller.
Na zijn ernstige ziekte van 1946-47 (drie maand in de Rudolf Steinerkliniek, daarna
geruime tijd in ziekenhuis Bronovo) (Cfr. Gregoor) komen er vooral verhalenbundels:
Het Eiberschild (1948), Zwanenpolder, 20 verha-
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len (1948), Vertellingen van Generzijds (1950), Studiën in Volkstructuur (1951) en
De Korenharp. Nieuwe Reeks (1951). Het is uiteraard verleidelijk in die ziekte,
waarover weinig bekend is, een verklaring te zoeken voor de vaak heel esoterische
verhalen in deze bundels. Maar daarmee zou men Bordewijks vorige werk onrecht
aandoen. De hang naar het onverklaarbare, fantastische, raadselachtige is overal
aanwezig. Meer bepaald in het verhaal Werf I. Hulst, het voor mij meest
indrukwekkende in de bundel Vertellingen van Generzijds. Het gaat om oude,
vertrouwde Bordewijkthema's: een scheepswerf, een stad (Hulst), de gedragingen
van mensen. Maar het verhaal is zo opgebouwd dat een toeristische fietstocht
verandert in een schijnbaar magisch-realistisch avontuur. Achteraf blijkt het om de
zoveelste portrettering van een stad te gaan. Daar is Bordewijk sterk in: men denke
aan het Rotterdam van Karakter, het Amsterdam van Rood Paleis, het Leiden van
Noorderlicht, Den Haag en Londen in vele verhalen of het Schiedam van Verbrande
Erven. De stad is voor Bordewijk een mensenwerk dat de bouwers evenwel te boven
gaat, dat een zelfstandig wezen wordt met een eigen wetmatigheid: een urbanistisch
lichaam. (Even terzijde: wat de magisch-realistische zinnigheid betreft, geef ik het
hele oeuvre van Johan Daisne cadeau voor het verhaal Via Middelburg en Goes in
Vertellingen van Generzijds, waarin een treinreis als symbool voor de dood veel
magischer en suggestiever is uitgewerkt dan in Daisnes De Trein der Traagheid).
In de volgende lijvige roman De Doopvont (1952, 541 pagina's!) bekijkt de
energieke oude man Amos De Bleeck de wereld. ‘Hij was twistziek, zij het niet
bepaald querulant. Geen beter middel om fit te blijven dan twist, verkondigde hij
wel, al stak daarin ook enige badinage’ (IV, 18). Zijn aandacht is bij zijn zaken;
daarin is hij op de cent af gierig, al kan hij voor zijn eigen plezier (niet voor zaken)
heel gul zijn. Zijn oordeel over de medemens is gauw gevormd: ‘De Bleeck sneed
een karakter open als een meloen, en of hij nu wel goed sneed, zodat het hele innerlijk
bloot lag, - daarom bekommerde hij zich minder’ (22). Ook is hij antisemiet. Ondanks
dergelijke eigenaardigheden is hij een goed medium voor een wereldwijze kijk op
zijn omgeving. Soms is niet duidelijk wat de auctoriële verteller (Bordewijk) denkt
en wat De Bleecks aandeel daarin is. In zijn leven is er één raadsel: zijn
gelaatsverminking en zijn verminkte hand. Hoewel voor de rest het verhaal een grote
samenhang heeft - familie, relaties, hogere politiek, dienstboden, alles cirkelend rond
het middelpunt Amos De Bleeck - is de kernscène niets dan een toevallige ontmoeting
die geen vervolg krijgt. Op een party ziet Amos een dame die ook een verminking
heeft. ‘Het wonder van dit samentreffen’ is slechts dat ze beiden
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mekaar perfect aanvoelen. Heel even is er licht en liefde in De Bleecks leven. Maar
de party gaat voorbij. De ontmoeting heeft ‘ondanks de buitengewone betekenis geen
enkel doel’ (300). Men zou dit een structurele fout tegen de epiek kunnen noemen,
ware het niet dat juist het niet-inpassen van deze ontmoeting er zo'n ontroerend
moment van maakt. De Bleeck is een man die zijn leven - tot in het overdrevene geordend en gepland heeft. De ontmoeting is één van de vele mogelijkheden die hij
nooit gerealiseerd heeft. Daardoor wordt zijn gemeenlijke aard zodanig gerelativeerd
dat de lezer zijn levenswijsheid toch weer ernstig neemt. Het is ook één van de beste
voorbeelden van raadselachtigheid in Bordewijks werk: hij is een schrijver die altijd
bereid is zich te verbazen en onverwachte reacties te observeren.
Bloesemtak (1955) is de roman van een architect. Dank zij de oude heer Termunten
(een man die te vergelijken is met Amos De Bleeck) krijgt de hoofdpersoon de
opdracht een kerk te bouwen voor de Hervormde Gemeente in Amsterdam. Bordewijk,
gefascineerd door het eigen leven van een stad, kan zich hier uitleven, al past hij
ervoor op dat architecturale en urbanistische beschouwingen het verhaal niet
overwoekeren. De intrige is gebaseerd op nogal melodramatische ongelukken die de
onschuld Aurora, de echtgenote van de architect, overkomen. Een joodse onderhuur
verbreekt alle contact nadat hij haar heeft horen zeggen dat ‘dit’ een smousje is; ze
had het over haar hondje, hij dacht dat ze antisemiet geworden was. Daaruit volgt
enige satire op de soms verkrampte houding van bepaalde joden tegenover de
buitenwereld. Hetzelfde geldt voor de drijvende kracht van de intrige: de psychologe
Leo Monterey, met wie Aurora goed bevriend is. Zij is een warhoofd en daardoor
gevaarlijk. Satirisch is de beschrijving van haar succes als psychologe: ‘Het moest
wel zijn dat krachtens de kansrekening haar raadgevingen op de duur voor vijftig
procent juist waren, omdat alles uiteindelijk is te herleiden tot ja of nee. Maar Conrad
(de zoon van de oude Termunten en haar minnaar), gevoelig voor humor, kon, als
hij aan haar beroep dacht, lachen om de enormiteit van het boerenbedrog’ (V, 38).
Leo's bekrompen jaloersheid op Aurora brengt haar tot kleinzielige roddeltjes, die
ze later moet inslikken, waarna ze in een bui van razernij Aurora met een lamp
neerslaat. De architect, aanleiding tot mooie beschouwingen, dwaalt er als een schim
omheen, weinig begrijpend, zijn vrouw aanbiddend. Ware er niet de oude heer
Termunten, het verhaal zou ontaarden in goedkope anekdotiek.
Het reeds vermelde Tijding van Ver heeft de oude jurist Braam Bouwens als
centrum. Braam heeft uitgesproken opvattingen over de dood, het sterven is iets dat
men moet verdienen, dan is het het belangrijkste avon-
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tuur van het leven. Kerkhoven zijn volgens hem ook voor de levenden de ‘laatste
rustplaats op onze gillende planeet’. Bouwens observeert het liefst vrouwen; zijn
vriendin wordt daardoor nooit zijn feitelijke maîtresse. Zijn objecten zijn: een andere
vriendin die een kind wil adopteren uit een verwaarloosd gezin; de moeder van dat
kind; vooral ook zijn huishoudster, de jong gescheiden mevrouw Colonia, die achter
haar alledaagse bedaagdheid een veel bewogener liefdeleven verbergt dan hij
vermoedde. Zijn onthechting maakt hem vaak helderziend. Zijn ‘levens’-filosofie:
‘Omdat het leven, laat ik het juridisch mogen zeggen, voor mij een geclausuleerd
dood-zijn is. Iets als wat jij zei: de mens is een beest met een aanhangsel, hij is een
geclausuleerd beest’ (V, 398). Een beest met een ‘meer’ dus, dat men er altijd bij
moet nemen. Vandaar ook dat Bouwens in al zijn relativering zich tot in de dood
over bijvoorbeeld vrouwen kan blijven verbazen.
In de maand van zijn overlijden, april 1965, verscheen Bordewijks laatste, zeker
niet minste roman De Golbertons. Hoofdfiguur is een beschouwelijke kleinzoon van
de Golbertons-clan, Junior genoemd. Zijn grootvader, Senior, was eveneens een
beschouwelijke, zelfs artistieke natuur, die de lettergieterij bijna naar de dieperik
hielp; de tussenfiguur, Zoon, heeft dat hersteld. Zo krijgen we twee observatoren die
voor mekaar niet onderdoen en beter dan in de vorige twee romans worden de
verschillende milieus omheen de familie bekeken en ontleed. Zoon, met zijn aanvallen
van jaloezie, en zijn trotse, ook wat domme vrouw Ida Ina zorgen voor de epische
vaart. In de marge duikt een incestueuze huisbaas op, die het met zijn oude moeder
zou houden. Geen wonder dat de levenswijsheid van Junior als volgt wordt
uitgesproken: ‘Zo was de mens. Een pot met kwaad misschien, maar ook een pot
met raadsel’ (V, 538). Eén van de raadsels waar junior zich herhaaldelijk over
verbaast, is het verband tussen fysieke eigenschappen en karakters: te grote oren,
een te hoog voorhoofd, het zijn blijkbaar belangrijker boodschappen dan het gedrag,
dat er trouwens voor een deel door bepaald wordt. Ook hier ligt een verband tussen
Bordewijks plezier in het opvoeren van monsterachtige mensen en zijn zucht tot
observeren en analyseren. Net als zijn vreemde namen zijn de grote en kleine
monsterachtigheidjes kortere binnenwegen naar het raadsel ‘mens’.
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De wereld lezen
De bundels korte verhalen uit Bordewijks laatste periode heb ik in het overzicht
weggelaten, al zouden enkele zeker een nadere beschouwing verdienen. In mijn
poging om een chronologie aan te geven5 is hopelijk ook een lijn te herkennen over
de in het begin aangestipte thematiek. Bordewijks klassebewustzijn komt tot
uitdrukking in zijn voorkeur voor bedaagde, oudere, meestal rentenierende
observatoren; de beroepen liegen er evenmin om: fabrikanten, beursspeculanten,
advocaten, rechters, pianisten, schrijvers, architecten. In de lagere klassen heersen
andere wetten, waarbij incest - een allerlaatste taboe waarschijnlijk - een nogal
opvallend thema blijkt, een zwarte spiegel voor enkele grootvader-kleindochterrelaties.
Toch komen uiteraard ook in de betere kringen allerlei schandaaltjes voor. Het
observeren van verbazende eigenaardigheden, soms karikaturaal of in het griezelige
overdreven in kortere schetsen, van het raadsel in het menselijk gedrag, is daarbij
het meest universele, onderliggende thema. Vanuit deze scherpe observatie - en
zelf-observatie - zijn ook de treffende namen te verklaren. Bordewijks voorkeur voor
wondere voorvallen, onverklaarbare gebeurtenissen, voor detective-achtige
verwikkelingen zelfs, hangt samen met zijn visie op de mens: meer ‘een pot met
raadsel’ dan ‘een pot met kwaad’. Zijn voorkeur voor korte verhalen zou kunnen
samenhangen met die zoektocht naar het raadsel; hoewel hij zich vaak uitschrijft in
goed opgebouwde intriges, vormen enkele structureel zwakkere momenten juist zijn
beste bladzijden. Aan Freudiaanse gedragsverklaringen heeft hij weinig boodschap,
hij zoekt vaak naar ‘tekens’ in het fysieke, waaruit hij de verklaring voor het
menselijke ‘wonder’ hoopt af te lezen. Hij is niet alleen een observator, maar ook
iemand die ‘de wereld leest’ in de zin die de semiotici daaraan geven. Een semiotisch
schrijver avant la lettre. Het laatste deel (IX) van het Verzameld Werk zal zijn kritisch
proza bevatten. We kijken ernaar uit.

5

Over F. Bordewijk, Nijgh en Van Ditmar, 1982. Deze uitgave bij het verschijnen van het
Verzameld Werk I bevat een vrij gedetailleerde chronologie. In het VW bevatten de delen I
- V alle romans.
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Cosmetica en anarchitectuur
De geest van Gordon Matta-Clark in Antwerpen
Lieven De Cauter
Coïncidenties
Soms komen in een gebouw dingen op een bizarre manier samen. Je kunt dat
samentreffen gelukkig of ongelukkig noemen. Je kunt er allerlei betekenissen aan
ontfutselen, zoals een astroloog dat aan de sterren doet. In het nieuwe Museum van
Hedendaagse Kunst te Antwerpen, het MUHKA, dat is ondergebracht in een
voormalige opslagplaats voor koloniale waren, heeft zich zo'n constellatie van halve
en hele toevalligheden voorgedaan. Ze zijn zowel gelukkig als ongelukkig, en dus
interessant.
Gelukkig is het feit dat het museum zijn deuren opende met een
overzichtstentoonstelling van het werk van Gordon Matta-Clark. Omdat deze
kunstenaar bewijst dat het maken en bekijken van hedendaagse kunst toch nog een
ongelofelijk zinnige bezigheid kan zijn. Omdat hij een van zijn laatste werken in
Antwerpen creëerde, het Office Baroque aan de Ernest van Dijckkaai, een werk dat
aan de basis lag van een van de eerdere pogingen om in Antwerpen een museum van
hedendaagse kunst op te richten1. Toen het, begin deze zomer, dan eindelijk zover
was, paste het dan ook dat het museum geopend werd met een postuum bezoek van
de jonggestorven meester. Dat was echter maar een toeval. De eerste Matta-Clark
retrospectieve, opgezet in Chicago in 1985, maakt een toernee door Europa, en
Antwerpen was aan de beurt. Wie ze daar gemist heeft, kan ze alsnog in Helsinki
gaan bekijken.
Van Gordon Matta-Clark (1943-1978) geeft de persmap het volgende signalement:
‘Matta-Clark die een opleiding volgde van architect aan de Cornell Universiteit in
Ithaca, N.Y., hield zich op een zeer ongebruikelijke wijze met architectuur bezig.
Hij koos bij voorkeur slooppanden in afbraakbuurten om daarin sneden aan te brengen,
waardoor het inwendige

1

Zie Wim Van Mulders, Architectuur als sculptuur: projecten van Gordon Matta-Clark, in
Streven, juli 1980, pp. 932-941.
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afb. 2
Courtesy W. Huet

van zo'n gebouw werd blootgesteld. Door deze sneden, die eenvoudige geometrische
vormen hebben als cirkel, kegel en ellips, kan het daglicht op onverwachte wijze
binnendringen. Het werk van Matta-Clark, dat geworteld is in de kunst van de jaren
'60 en '70, Minimal, Concept en Land Art, heeft zeker niet alleen een esthetische
betekenis. Hij probeerde ook bepaalde politieke en maatschappelijke situaties aan
het licht te brengen’. Het samenkomen van dingen kan ook een regelrechte botsing
zijn. En dat is dan weer ongelukkig. Zo botsen hier op elkaar de inrichting van het
museum en het werk of, beter nog, de geest van Gordon Matta-Clark. Hier
manifesteren zich twee diametraal tegenovergestelde opvattingen over architectuur,
over kunst, twee verschillende wereldbeelden bijna. De kunstenaars rond Matta-Clark
noemden hun werk Anarchitectuur; wat Michel Grandsart, de architect van het
museum gemaakt heeft, noem ik Cosmetica. Matta-Clark sneed oude gebouwen
letterlijk open; de museumarchitectuur lijkt er eerder op uit te zijn een oud pand te
bedekken, in te kapselen. Voor zijn vaak halsbrekende ingrepen in bouwwerken
gebruikte Matta-Clark graag de term undoing (openmaken, uitkleden); bij
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Grandsart schijnt het te gaan om opkleden, opsmuk, maquillage. De tentoonstelling
is voorbij, maar de momentopname van de botsing blijft.
Tenslotte herinnert het tot museum omgebouwde pakhuis nog aan een ander
samentreffen. Uitgerekend in wat nu het Museum van Hedendaagse Kunst is, wilde
een klein decennium terug een aantal kunstenaars een aanstekelijk project opzetten
dat echter nooit is uitgevoerd. Helemaal in de geest van Matta-Clark moest het een
alternatief worden voor het museale en commerciële circuit. Het grappige is dat
enkelen van hen nu in het museum geconsacreerd zijn. Het lijkt wel een onmogelijke
verbinding, de missing link tussen het gebouw van Grandsart en het werk van
Matta-Clark: kunst als institutie en kunst als utopie.

Synaps
Eind jaren zeventig heeft Wilfried Huet een atelier ‘op het Zuid’. Hij dwaalt door de
buurt op zoek naar plekken waar hij artistiek kan ingrijpen, en stoot op een oude
opslagplaats, La Nationale. Het gebouw fascineert hem. Hij besluit om er samen met
een paar bevriende kunstenaars - Paul De Vylder, Luc Deleu, Guy Rombouts,
Guillaume Bijl, Walter Van Rooy, later misschien ook Vange - iets mee te doen. Bij
de eerste bezichtiging van het gebouw is iedereen onder de indruk. Om de kosten
van de huur te dragen, wordt gedacht aan een dancing op de benedenverdieping, er
zijn al contacten met mogelijke uitbaters. Luc Deleu doet een voorstel: een
gelegenheidsbijdrage die o.i. toch als een ‘echte’ Deleu beschouwd kan worden. Op
zijn ontwerp van 14 november 1979 (afb. 1) schrijft hij: ‘La Nationale moet niet
noodzakelijk materieel verworven worden (conceptueel). B.v. project dancing “la
Nationale” = mobiele infrastructuur: w.c. werfwagen; toog-wagen (genre markt);
elektronische wagen (genre kermis); toezichtssalon residentiecaravan; mobiele
dansvloer, blusapparatuur, spiegels’. Inhoudelijk moest het project een open interactie
mogelijk maken tussen binnen- en buitenlandse kunstenaars. Dezen zouden op de
bovenste verdieping kunnen logeren: het ‘artist in residence’-idee. Het zou een soort
laboratorium worden: geen institutionele opstelling tegenover een anoniem publiek,
maar een netwerk van directe contacten. In de naam van het project, Synaps, die het
vage conglomeraat van ideeën een gietvorm moest geven, herkent men de hand van
Paul De Vylder. De bijdrage van Guy Rombouts bestond erin dat hij tijdens zijn
snipperuren op het St.-Lodewijkscollege, waar hij toen nog als drukker aan de kost
kwam, een reeks van vier postkaarten afdrukte met foto's van de gevel van het
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pakhuis (afb. 2) en een wetenschappelijke tekening van een synaps. Die kaarten
werden rondgestuurd om het project kenbaar te maken en ideeën los te weken. De
antwoorden leverden een kleine collectie Mail art op. Op de keerzijde van de kaarten
stond: ‘Synaps: de plaats in het zenuwstelsel, waar behalve transmissie van de impuls
ook integratie van de informatie plaatsvindt’. Het was de definitie van wat La
Nationale had moeten worden.

Cosmetica
Er stond aan de Leuvenstraat, nabij de gedempte Zuiderdokken, een pakhuis, ooit
een opslagplaats van koloniale waren, later een graansilo, een vergrauwd gebouw.
Drie grote blindbogen vormden een sobere ornamentatie, met in hun brandpunten
cirkels in reliëf. Nu steekt achter de zwaar geschminkte gevel het nieuwe museum.
De crème au beurre-klem doet denken aan een oude poederdoos. Twee verticale
strepen in stokoud vieux rose accentueren de scheiding tussen het oorspronkelijke
gebouw en de aanwas. De details van de gevelversiering zijn weggewist, wat het
stroperige effect misschien nog versterkt. De bogen zijn aangezet met ragfijne
neonbuizen. Bovenaan steken gelukkig een paar kokers glanzend metaal de kop op,
ze wijzen erop dat het wel degelijk om een echt gebouw gaat. Vlaggen maken
duidelijk dat dit een of ander openbaar instituut is, niet een uit zijn voegen gebarsten
ijssalon, een kolossaal koffiehuis of een megalomaan schoonheidsinstituut. Het geheel
is niet lelijk, maar de opsmuk heeft het gebouw uit de jaren twintig geen goed gedaan.
De natuurlijke (industriële) kracht van het gebouw is weggepommadeerd (afb. 3).
Binnen verandert de toon abrupt. Van de crèmrie-esthetiek wordt zonder verdoving
overgestapt naar de sfeer van de betere lampenwinkel. De muren, de plafonds, de
vloeren zijn wit, krijtwit. Met als gevolg dat een Duitse journaliste, die tijdens de
persopening op het riante bordes stond, ruggewaarts van de onzichtbare trap tuimelde.
Het wit doet ook andere bezoekers een beetje pijn, aan de ogen. Maar daar staat al
de zwierige halve boog van de informationdesk, pal midden in de benedenzaal, meteen
een oriëntatiepunt. De desk houdt het midden tussen een cockpit en een altaar voor
een geconcelebreerde drive-in-mis. De kunstwerken wijken verschrikt naar de
zijkanten. En komen daar zo goed uit, dat ze weer naar voren lijken te springen. De
architect heeft niet gedacht aan labiele Duitse journalistes, poetsvrouwen en de
overgevoelige netvliezen van personen uit

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

142
de late twintigste eeuw, die, zoals schrijver dezes, en zoals Nietzsche voorspeld had,
zwakke zenuwen hebben.
De ruimte is niet alleen te wit, ze is ook helemaal ingepakt. Alles is vals. Valse
plafonds, valse muren, valse ramen, valse zuilen, vals daglicht. Bij bewolkt weer
kan men niet uitmaken achter welk matglas in de plafonds men zon- of neonlicht
moet raden. Toegegeven, bij momenten levert dit een knap lichteffect op. Maar in
zijn geheel stoort die ‘vervalsing’, niet zozeer op het eerste gezicht - eens dat je ogen
aan het wit gewend zijn, is de ruimte tamelijk neutraal - maar vooral als je bedenkt
en van mensen die het nog gezien hebben hoort hoe sterk de ruimte van de graansilo
ooit geweest moet zijn. Uitgerekend tegen die valse muren (die wel hun verplaatsbare
en uitschuifbare museumlogica zullen hebben) hingen daar dan nu de foto's van de
zich blootgevende, opengesneden maar betoverende afbraakpanden van Matta-Clark.
Hij liet alle niveaus van een gebouw met elkaar communiceren; tussen de zalen en
zaaltjes van Grandsart daarentegen is er geen enkel contact. Matta-Clark zou hier ter
gelegenheid van zijn retrospectieve fluks een paar gaten hebben gezaagd. Ik denk
b.v. aan een werk van hem uit 1971, Pipes. Hij wilde de inwendige structuur van een
bouwwerk blootleggen, geconcretiseerd in het net van gasleidingen. Een leiding werd
uit de muur omgelegd naar de tentoonstellingsruimte, om dan weer in de muur te
verdwijnen. Foto's op de wanden en het plafond brachten de weg in beeld die de
leidingen vanaf de straat het hele gebouw door volgden, tot ze opnieuw op straat
uitkwamen. ‘Op deze wijze wilde Matta-Clark tonen hoe oppervlakkig de galerijruimte
als omhulsel wel was, en de ruimten erachter tot hun volle waarde laten uitkomen’
(Catalogus). In het Antwerps museum daarentegen zit alles opgeborgen. Misschien
begrijpelijk en normaal, maar in aanwezigheid van het werk van Matta-Clark eigenlijk
onmogelijk. De gekozen oplossingen zijn trouwens niet altijd evident. De
airconditioning zit boven de plafonds, die daardoor anderhalve meter zijn verlaagd.
Het MUHKA zal nu wel het museum met de laagste plafonds zijn geworden (ca.
4,30). Esthetisch is er niets aan de hand. De verhouding van de zalen is erg mooi,
maar monumentale werken zullen onder die lage plafonds gebukt gaan of gewoon
niet binnen kunnen, zoals al het geval is met een aantal werken voor de oorspronkelijk
voorziene openingstentoonstelling ‘Inside-Outside’.
Ik wil niet chicaneren over details, maar je kunt je toch afvragen hoe, waarom en
door wie de werf zonder meer, zonder de beproefde formule van een wedstrijd, aan
Michel Grandsart werd toegespeeld. Het is twee keer Belgisch, de willekeurige
toekenning en het feit dat daar zo weinig herrie rond is geweest. We zijn eraan
gewend, het zal wel zijn goede rede-
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nen hebben. Nu, het kon ook erger, en tenslotte staat het museum er nu toch. Het is
een museum. Een cleane, koele ruimte, die erop voorzien is om, via het systeem van
dubbele wanden, alle opstoten, alle uitzinnige of weerbarstige toestanden te
absorberen. De meest vervelende kant van de cosmetische aanpak is, dat hier projecten
geneutraliseerd worden tot bijdragen aan het achtenswaardig cultuurpatrimonium,
tot kijkstukken, tot kunst. Het heeft geen zin dit ‘cosmetisme’, alleen aan de architect
te wijten. Het is eigen aan het museum als instituut. Maar de architect laat het zien.
Dat is, zo beschouwd, een pluspunt. Door het instituut van de schoonheid een beetje
op een schoonheidsinstituut te laten lijken, toont hij de maquillage, de balseming die
het ‘musealiseren’ nu eenmaal eigen is: het bijzetten van werken in de tempel. In
zijn leugentjes schuilt een waarheid.
Natuurlijk, er bestaat geen kunst buiten het museum en de galerij. Er bestaat geen
idyllisch buiten. De utopische wil, het idée-fixe - vanaf de avantgarde tot de generatie
van Matta-Clark - om uit het museum en het galerijwezen te breken en esthetisch in
het leven zelf in te grijpen, is absurd, of naïef. Het is verwoed zoeken naar de vierkante
cirkel, de nu al welhaast klassieke paradox van de hedendaagse kunst: het museum
als natuurlijk milieu en als natuurlijke vijand. Maar we kunnen ook niet buiten die
vierkante cirkel. Want een kunst die zich neerlegt bij het feit dat ze alleen maar kan
bestaan binnen de museale context, als gesloten spel, wordt vroeg of laat krachteloos,
wordt zelf een vorm van cosmetica. Dat blijkt uit de tegenwoordig welig tierende
design-kunst. De vaste collectie van het MUHKA laat daarvan in een werk van Lili
Dujourie, een goed voorbeeld zien: professioneel gedesigned, theatraal, pronkerig,
plucherig, nieuwe luxe met een vleugje Wagneriaanse voorliefde voor gordijnen en
parfum. Kortom: kunst voor het neo-liberale tijdperk.
In dat neo-liberale tijdperk hoort het werk van Gordon Matta-Clark niet thuis. Het
stamt uit '68. Het is wellicht een van de laatste wilde pogingen om de vierkante cirkel
rond te krijgen of open te breken. Een poging die natuurlijk, zoals alle andere, mislukt
is. Omdat ze, net als alle andere, op dubbelspel berust: eruit willen en tegelijk erbij
willen horen; erbij horen door er op de nieuwste manier uit te willen. Les Levine zag
die dubbelheid als volgt: ‘Hij wilde geen leverancier zijn voor de rijken. En toch
kwam hij steeds weer te voorschijn met een elegant object, dat de actie die hij
ondernomen had, verloochende - een handeling was ruw, rauw, vanuit de heupen,
iets dat het gebruik van een lawaaierige kettingzaag veronderstelde, dan kwam er
steeds het afficheren van een artistieke mentaliteit. Hij zou nooit zover gaan dat hij
compleet verworpen werd door de menigte
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kunstconsumenten. Hij wilde niet enkel maar de kerel zijn die gebouwen uiteensneed
en geen lid van de kunstwereld... Wij hadden veel discussies over zijn foto's. Mijn
positie was dat hij ze veel te kunstig maakte - hij hoefde die Rauschenberg-achtige
effecten toch niet te doen. Hij dacht dat ze mooi moesten zijn om te overleven als
kunst’.

Anarchitectuur
Hij kookte foto's; uit allerlei voedselresten bakte hij vellen waarop schimmels
groeiden, hing die op aan de wand en noemde het Museum; hij bouwde een muur
van afval; plantte een kerselaar in een kuil, gegraven in een kelder; bouwde een
liaanachtig huis in een boom en liet er dansers op los; stapelde autowrakken op elkaar;
opende een restaurant dat tegelijk een artistiek project, een commerciële onderneming
en een sociaal initiatief was (de Soho-kunstenaars eten en werk verschaffen); liet
een karretje met verse lucht door de straten van New York rijden, zodat de
voorbijgangers even konden bijkomen van de vervuiling; ontdekte als een der eersten
de graffiti als alternatief voor de gevestigde kunst, maakte er ellenlange foto's van;
schoot films in rioleringen; en begon tenslotte gaten in huizen te zagen. Kortom,
Gordon Matta-Clark was een warhoofd, doorspookt van visionaire ideeën
(alchemistische, ecologische, vaag marxistische... niet te volgen, hoewel hij er
voortdurend over sprak), behept met een zwak voor het marginale en het excentrieke,
feestelijk gedreven tot het uithalen van streken die als ‘performances’ tot kunst
werden omgeturnd. Een perfecte uitdrukking van zijn tijd dus. Een hippie zeg maar.
Zo waren er toen honderden. Ze zijn weer even spoorloos verdwenen. Interessant
voor historici, zeker nu '68 bijna twee decennia achter ons ligt, maar volkomen
gedateerd, achterhaald. Dat zou wellicht ook het geval zijn met Matta-Clark, waren
daar niet zijn architecturale ingrepen, zijn magistrale sneden. Ze hebben, hoe
tijdsgebonden ook, niets van hun tover verloren. Ze hebben zelfs een acute actualiteit
gekregen, nu architectuur bij de beeldende kunstenaars erg in de mode is en in Kassel
tot Het Hedendaagse wordt bezegeld.
De Cuttings van Matta-Clark vinden hun kracht in het feit dat ze een strenge,
geometrische, tijdloze esthetiek, die van het minimalisme, combineren met het
eigentijdse van toen: de utopische, uitgelaten visie. Of anders bekeken: ze vinden
hun kracht in de versmelting van het vergankelijke, de charme van oude panden, en
het monumentale, het grootse teken voor de eeuwigheid neergeplant. Vergankelijkheid
zat in zijn werk inge-
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bakken: zijn ingrepen verdwenen met de afgebroken gebouwen. Monumentaliteit
verkreeg hij door de soms kolosale schaal, de ascese van de ingreep en de zin voor
verhoudingen. Zo beantwoordt zijn werk op een eigenzinnige wijze aan de definitie
van Baudelaire - het eeuwige, ondefinieerbare element van de schoonheid uitdrukken
in het eigentijdse, voorbijgaande. Het is een voorbeeld van ‘Moderne Schoonheid’.
In ‘Splitting’, 1974 (afb. 4), paste hij zijn experimenten met het illegaal uitsnijden
van stukken vloer uit leegstaande panden voor het eerst toe op een doorsnee
Amerikaans houten woonhuis. Hij zaagde het middendoor, haalde omzichtige stukken
uit de fundering weg, zodat het geheel lichtjes in twee symmetrische delen
openplooide. Simpel. Maar het effect is sterk, ook nog op foto, wanneer het daglicht
scherp door de spleet van het huis binnenvalt, of wanneer het huis een lichtdoorschoten
silhouet aftekent tegen de avondzon. Een ooggetuige vertelt: ‘Van buiten af maakte
de snede een waarachtig formele indruk. De binnenruimtes waren als getroffen door
een aardbeving die de aarde onder je voeten opende. In dat huis te zijn, gaf je het
gevoel dat je in een andere toestand kwam. Schizofrenie, de breekbaarheid van de
aarde, en toch wonderbaarlijk. Het was subtiel op alle vlakken - de manier waarop
de scheur door een deurlijst ging of door een trap. Het huis was ook droevig,
thuisloos’. Susan Rothenberg heeft het in dit verband over ontheiliging en over
‘macabere participatie’. In Day's End, 1975 (afb. 5), bouwde hij een loods op een
pier om tot een ‘zon- en watertempel’. Een heidens karwei. ‘Gordon was zeer
onverantwoordelijk... Hij begon met wispelturig te zijn en werd dan roekeloos. Ik
was voortdurend bezorgd dat we andere mensen of onszelf zouden doden. Ik denk
dat het er die keer dik in zat dat we beiden in de rivier zouden zijn beland. Ik was
heel voorzichtig. Hij wilde een stuk metaal van drie ton langs de zijkant uithalen, en
ik moedigde hem aan om in plaats daarvan via het raam te gaan’. (Manfred Hecht,
bouwer van race-motoren). Het betrof een sinds lang in onbruik geraakte stalen
constructie van rond de eeuwwisseling. ‘Matta-Clark was sterk onder de indruk van
de basilicale afmetingen ervan, en ook door het licht dat door het opengewerkte dak
binnendrong’ (Catalogus). Om de middag- en vooral de avondzon er maximaal in
te betrekken, koos hij voor zijn voornaamste ingreep de zuidwesthoek uit. Hij bracht
een excentrische snijding aan, segmenten van elkaar overlappende cirkels. Alleen
de overlappingen werden uitgesneden: een zeilvormige opening in de zijwand; een
klein eivormig gat in een bovenhoek, voor een straal middaglicht; een grote
kwartcirkel op de vloer, zodat men het water zag; en tenslotte op de westwand, waar
in echte tempels het beeld van de godheid of het altaar staat, een grote uitsnijding
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in de vorm van een katoog of een hangende maan. Zij overheerste het geheel, zowel
van buitenaf gezien, vanaf de rivier, als van binnenuit. Een gat van licht in plaats
van een retabel. Op de dag van de opening kwamen bussen vol bezoekers van de
Solomongalerij in Soho, maar de feestelijkheden gingen niet door wegens bezoek
van de politie. Het stadsbestuur wilde Matta-Clark vervolgen en vroeg
schadeloosstelling van 1 miljoen dollar. ‘Ter verdediging hield Matta-Clark voor dat
hij dit verlaten gebouw tot een overdekt park met water en licht had omgebouwd,
dat de hele dag van uitzicht veranderde. De klacht werd uiteindelijk ingetrokken’
(Catalogus). In 1977 kwam Matta-Clark naar Antwerpen en schiep er een
kantoorgebouw om tot Office Baroque (afb. 6)2. Samen met Circus on The Caribbean
Orange, Chicago, 1978 (afb. 7) vormt het de meest complexe architecturale toestand
die Matta-Clark realiseerde. Twee elkaar overlappende cirkels vormden door alle
verdiepingen heen een uiterst bizar patroon van doorkijkjes en ruimtelijke figuren.
Door kleine variaties in de uitsnijding werd een effect van beweeglijkheid, duizeling
bijna, opgeroepen. Matta-Clark noemde het ‘een wandeling door een panoramische
arabesk’. Dat zegt niet zoveel. De foto's geven een beter idee. Maar begrijpen en
overzien kon je het waarschijnlijk alleen als je het gebouw werkelijk betrad. En dat
had gekund. Na zijn overlijden werd door Jane Crawford, zijn weduwe, en Flor Bex,
die nu directeur van het MUHKA is, en wat Matta-Clark betreft toch een eresaluut
verdient, een poging ondernomen om samen met andere enthousiasten het laatste
grote werk dat nog overeind bleef, te redden. Het zou de kern worden van een museum
van hedendaagse kunst. Maar de stad liet het gebouw, zonder enige waarschuwing,
afbreken. Het perceel ligt nog steeds braak.

Transparantie
Dat, volgens Sklovski's gemeenplaats, de esthetische techniek in eerste instantie is
gebaseerd op het vervreemdingseffect, op een openbreken van de dagelijkse,
automatische waarneming, kan nauwelijks letterlijker worden geïllustreerd dan met
de ingrepen van Matta-Clark. Ze doorkruisen de vroegere bestemming van het gebouw
met een niet nader te verantwoorden, formeel patroon. De gaten werpen letterlijk
een onverwacht licht op de ruimte. Het vervreemdingseffect wordt, zeker in de laatste
werken, desoriënterend. ‘Sterker dan Escher’, zei iemand, toen hij langs de foto's
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van Office Baroque en Caribbean Orange liep, en terecht. Via zijn ingrepen, en
misschien meer nog via de fotomontages ervan, breekt Matta-Clark met de euclidische,
perspectivistische ruimte. Er is geen vast gezichtspunt, geen centrum meer, geen
boven en onder, nauwelijks nog een binnen en een buiten. Maar in zijn afbraakpanden
is er meer aan de hand dan iets zuiver esthetisch. Zijn werk is ook een commentaar
op architectuur, grondspeculatie en urbanisme. In sommige projecten krijgt het
kritische de overhand, zoals in Window Blow-Out, 1976. Uitgenodigd om deel te
nemen aan een architectuur-tentoonstelling, besloot Gordon Matta-Clark niet met
iets nieuws uit te pakken, maar te laten zien hoe modelgebouwen van sommige
deelnemende architecten er voorstonden. Hij exposeerde foto's van gebouwen uit de
South Bronx, waarvan de ramen ingeslagen waren. Om deze installatie te
vervolledigen, schoot hij op de vooravond van de opening met een jachtgeweer alle
ruiten van het tentoonstellingsgebouw stuk. Zijn werk werd verwijderd en de ruiten
in allerijl vervangen. Zo protesteerde Matta-Clark tegen door speculatie en
bouwwoede gedreven wegwerparchitectuur; tegen een architectuur die geen oog
heeft voor de behoeften van de mensen. Dat waren de dagen van de concrete utopie.
Maar ook op een veel dieper niveau heeft zijn werk met utopie te maken. Het is
in zijn geheel een utopische metafoor. Niet omwille van de euforie over subculturen,
communes, kleinschaligheid, alternatieven allerhande. Dergelijke context blijft bijna
altijd buiten het werk. De utopie zit in zijn werk zelf: de utopie van een andere
omgang met de natuur; de utopie van de reïntegratie van de kunst in het leven; en
tenslotte wat men de westerse utopie tout court zou kunnen noemen, die van de
transparantie. Vooral deze derde is in zijn anarchitectuur belichaamd.
Transparantie. De ideale gemeenschap is, van Morus tot Marx, een doorzichtige.
De ideale kennis is, van Descartes tot Karl Popper, ‘claire et distincte’. De ideale
tekst is, sinds Plato de sofisten verjoeg, een overzichtelijke, duidelijke tekst. Het
ideale subject wordt, van Fichte tot Husserl, gekenmerkt door een transparante
zelfaanwezigheid. Tot op de dag van vandaag blijft Habermas erop hameren dat de
ideale communicatie doorzichtigheid moet zijn. Enzovoort, enzovoort. Ook het ideale
huis moest, zo besloot de avantgarde, een doorzichtig huis zijn. Naar het beeld en
de gelijkenis van de ideale gemeenschap, en als voorspel, aanzet en onderbouw van
die komende gemeenschap. Daartoe moest de privé sfeer worden opgeheven, de
publieke versterkt. Weg met het interieur. Binnen en buiten moesten in elkaar
overlopen. ‘Het pleinairisme van de revolutie’ noemde Benjamin deze architecturale
utopie. Die utopie heeft Matta-
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Clark, op het moment van haar verdwijnen, vastgelegd in metaforische monumenten.
Splitting vat alle pogingen tot destructie van het interieur in beeld, waarvan de
gevoelige ooggetuige nog de schok ervoer. Het undoing-proces betekent hier dat het
huis, een exemplarisch huis, wordt ontdaan van alle gezelligheid. In Day's End staat
de meer publieke kant van die utopie centraal: een zon- en watertempel, een overdekt
park voor iedereen.
Het opheffen van scheidingen (tussen binnen en buiten, publiek en privé, boven
en onder) is bij Matta-Clark echter niet de strakke transparantie van Le Corbusier of
Mies Van Der Rohe, niet die klare, opgeruimde omgeving voor de mentale hygiëne
van de moderne, rationele mens. Hun bij tijd en wijlen kosmische visie volgt de
traditie die het heelal opvat als een machinerie, beheerst door mathematische wetten.
Het universum van Matta-Clark is chaotisch, vol entropie. Zonder centrum en zonder
consensus. Hij blijft weliswaar gefascineerd door de utopie van transparantie, maar
ze wordt doorspekt met een andere, tegengestelde intentie. Het openen van de ruimte
is niet alleen gericht op doorzichtigheid, maar op veelvormigheid, meerduidigheid.
Beheersing wordt omgebogen tot een aan het licht brengen van wat Adorno het
Niet-Identieke noemt, het niet-beheersbare. De ingreep van de mens onderdrukt de
objecten niet langer. De destructie van Matta-Clark is geen vernietigen van
bouwwerken, maar een te niet doen van het keurslijf van vergetelheid waarin
gebouwen gevangen zitten: ze worden vergeten omdat ze alleen maar bruikbaar zijn,
of vergeten omdat ze niet meer bruikbaar zijn.
‘Het moge vreemd klinken, maar hij was tegelijk een minimalist en een surrealist’,
zegt John Baldessari, een bevriend schilder. Inderdaad kende Matta-Clark het
surrealisme van dichtbij. Zijn vader, Roberto Matta, was een befaamd surrealistisch
schilder. Maar waarin bestaat zijn eigen surrealisme? Er is natuurlijk het reeds
vermelde vervreemdingseffect. Maar als men hier van surrealisme wil spreken, dan
is het te zoeken in die vermenging van transparantie en meerduidigheid, van destructie
en roes; niet in het blootleggen van het seksueel onbewuste, maar in het vrijzetten
van een soort collectief onbewuste dat zich op de gebouwde omgeving heeft vastgezet.
‘Hij kan zich beroemen op een verbazingwekkende ontdekking. Hij stootte voor het
eerst op de revolutionaire energieën die in het “verouderde” verschijnen, in de eerste
ijzerconstructies, de eerste fabrieksgebouwen, de vroegste foto's, de voorwerpen die
beginnen af te sterven... Zij brengen de geweldige krachten der “stemming” tot
explosie, die in deze dingen verborgen liggen... (Zij laten) de ellende, niet alleen de
sociale, maar ook de architectonische, de ellende van het interieur, de verslaafde en
versla-
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vende dingen in het revolutionair nihilisme omslaan...’. Het citaat is van Walter
Benjamin en het stamt uit 1929. Het handelt over Breton en de surrealisten. Maar
ook voor het werk van Gordon Matta-Clark kan men moeilijk een betere omschrijving
bedenken. Het laten ontploffen van de architectonische ellende, dat is precies wat
anarchitectuur betekent: de samentrekking van anarchie en architectuur.
‘Het schone is louter de belofte van het geluk’. In zijn essay over ‘De schilder van
het moderne leven’ haalt Baudelaire deze overbekende definitie van Stendhal aan.
Zijn commentaar: ‘Zonder twijfel schiet deze definitie haar doel voorbij; zij
onderwerpt het schone veel teveel aan het oneindig variabele ideaal van het geluk;
zij ontdoet het schone te vlot van haar aristocratisch karakter; maar zij heeft de grote
verdienste zich kordaat te verwijderen van de vergissingen der academici’. Wat die
vergissingen zijn, zegt hij niet (‘Ik heb deze dingen meer dan eens uitgelegd’).
Wellicht kan men ze hier invullen door ‘de vergissingen der cosmetici’. Wat die
inhouden, laat zich aflezen uit de botsing tussen de geest van Matta-Clark en de
architectuur van het nieuwe Antwerpse museum.
PS.: Misschien zal op een nacht de schim van Gordon Matta-Clark rond het nieuwe
museum dwalen, en, zoals hij elders al eens deed, met een geleend geweer de vierkante
ruitjes op de benedenverdieping aan dingelen schieten. Het zou een anarchitecturale
ingreep zijn, die het nieuwe museum op een wat ongepaste maar treffende wijze zou
verluchten.
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Gekortwiekt
Vrouwen in de romans van Jean Rhys
Kristien Hemmerechts
In Wide Sargasso Sea - de meest geciteerde roman van Jean Rhys - zegt de Creoolse
Antoinette tegen haar kersverse Engelse echtgenoot: ‘Dat was een liedje over een
blanke kakkerlak. Dat ben ik. Zo noemen de ex-slaven en de afstammelingen van
ex-slaven ons. En ik heb gehoord dat Engelse vrouwen ons blanke negers noemen.
Dus je zal begrijpen dat ik me vaak afvraag wie ik ben en waar mijn land ligt en waar
ik thuishoor en waarom ik ooit geboren ben’ (p. 85)1. In Wide Sargasso Sea vertelt
Jean Rhys de roman Jane Eyre van Charlotte Brontë, maar dan vanuit het standpunt
van de eerste, ‘waanzinnige’ vrouw van Rochester, de Creoolse Bertha. In de versie
van Rhys heet Bertha aanvankelijk Antoinette. ‘Bertha’ is een naam die ze van haar
man Rochester krijgt.
Jean Rhys was zelf voor vijftig procent Creools. Ze werd in 1890 geboren op het
eiland Dominica in het Caribische gebied en stierf in Londen in 1979. ‘Jean Rhys’
is een pseudoniem. Bij haar geboorte kreeg ze de naam Ella Gwendoline Rees
Williams. Haar vader was een arts die in Wales was opgegroeid en haar moeder was
een blanke Creoolse, waarmee in dit geval een Westindische afstammelinge van
Europeanen wordt bedoeld. Kort voor haar zeventiende verjaardag verliet Rhys
Dominica en reisde in het gezelschap van een tante naar Engeland. Over de overtocht
schreef ze in haar onvoltooide autobiografie Smile Please: ‘Plots werd het koud. De
lucht was grijs. Ik keek door de patrijspoort en de moed zonk me in de schoenen’
(p. 97). In Engeland kan Rhys zich niet verwarmen noch oriënteren. De kou nestelt
zich in haar lijf en tast haar longen aan. ‘Het is zo koud’ is een noodkreet die in al
haar romans weerklinkt. In 1909 wanneer zij twee jaar in Engeland woont, sterft haar
vader op Dominica en ontvangt zij een brief van haar moeder met de raad naar
Dominica terug te keren. De familie kan haar verblijf in Engeland niet langer
financieren. Rhys grijpt deze kans niet aan, maar beslist zelf in haar levensonderhoud
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te voorzien. Ze vindt werk als chorusgirl in een rondreizend variétégezelschap.
Hoewel ze zich niet thuis voelt in Engeland, en er zich nooit thuis zal voelen, is ze
van Dominica ook vervreemd en wil ze niet terug. In 1919 trouwt ze met de
Nederlander Jean Lenglet met wie ze in Parijs en Wenen woont. In Parijs raakt ze
verwikkeld in een driehoeksverhouding met Ford Madox Ford en de Australische
schilderes Stella Bowen. Wanneer zowel haar huwelijk als haar verhouding met Ford
spaak lopen, keert ze alleen naar Engeland terug. Eind jaren dertig bezoekt ze haar
geboortestreek, maar er is in tussentijd veel veranderd en het bezoek beantwoordt
niet aan de verwachtingen.

Ford Madox Ford
Rhys schreef haar eerste manuscript in 1911. Ze heeft er dan vier jaar Engeland op
zitten: een jaar op de schoolbanken, een jaar op de academie, een jaar als chorusgirl
en een jaar als maîtresse van een rijke oudere man, en heeft er nood aan haar hart te
luchten. Ze noemt de tekst een dagboek en schrijft vooral over haar gevoel van
ontworteling en haar eerste grote, ongelukkige liefde. Geen haar op haar hoofd denkt
eraan een uitgever te zoeken. Wanneer zij in de jaren twintig echter in de marge van
de Anglosaksische Parijse kunstenaarswereld terechtkomt, legt ze haar manuscript
voor aan Ford Madox Ford, een belangrijke woordvoerder en vertegenwoordiger
van het modernisme en uitgever van het tijdschrift The Transatlantic Review. Ford
is ervan overtuigd een nieuwe schrijfster te hebben ontdekt en zet haar aan om te
schrijven. In december 1924 neemt hij een verhaal van haar op in The Transatlantic
Review. In 1927 schrijft hij het voorwoord voor haar verhalenbundel The Left Bank
en laat zich enthousiast uit over haar ‘singular instinct for form’.
Na 1927 wordt het weer stil rond Rhys. De relatie met Ford is afgesprongen en
Rhys is niet langer zijn protégée. Haar eerste roman, Quartet (1928), wordt door de
critici genegeerd omdat hij Ford zou compromitteren. Quartet kan immers als
sleutelroman gelezen worden over de vierhoeksverhouding - het kwartet - tussen
Ford, Bowen, Lenglet en Rhys. Nog niet zolang geleden nam Rudolf Baker in een
artikel in Maatstaf het Rhys kwalijk dat ze het gewaagd had een weinig vleiend beeld
te schetsen van de grote Ford2. In de jaren dertig publiceert Rhys drie romans: After
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Leaving Mister Mackenzie (1930), Voyage in the Dark (1934) - een bewerking van
het manuscript van 1911 - en Good Morning Midnight (1939), en verdwijnt dan van
het literaire toneel.
Haar herontdekking in 1957 is aan louter toeval te danken. In 1949 rakelt actrice
Selma Vaz Dias in een tweedehandse boekwinkel een exemplaar op van Good
Morning Midnight. Het boek maakt veel indruk op haar en ze besluit het voor de
BBC te bewerken. Pas in 1957 stemt de BBC erin toe de bewerking uit te zenden en
wordt de stilte rond Rhys en haar werk verbroken. De uitgeverij Deutsch zorgt ervoor
dat Rhys de nodige morele en materiële steun krijgt om haar laatste roman, Wide
Sargasso Sea (1966), te voltooien. De roman wordt meteen bekroond en erkend als
een belangrijk werk. Haar vooroorlogse romans worden opnieuw gepubliceerd en
haar werk wordt in vertaling op de markt gebracht3.

Solidariteit tussen vrouwen
Hoewel zij haar leven lang argwanend stond tegenover de feministische beweging,
heeft Rhys het vooral aan feministische onderzoeksters te danken dat haar werk
gelezen, bestudeerd en geïnterpreteerd wordt en in de toekomst behoed wordt voor
de vergeethoek van tweedehandse boekenwinkels. Feministen nemen het Rhys niet
kwalijk dat ze niet de lof van Ford verkondigd heeft. Rhys zelf was echter te
pessimistisch en te individualistisch om te geloven in feminisme en solidariteit tussen
vrouwen. In haar romans schetst ze een maatschappij waarin macht veelal een
mannelijk privilege en monopolie is. Mannen voeren een divide-et-impera bewind
dat vrouwen in geïsoleerde posities dwingt en de positie van mannen consolideert.
Vrouwen vertrouwen elkaar weinig of niet, omdat ze elkaars concurrenten zijn voor
mannelijke aandacht. Het is ‘iedere vrouw voor zich’. Wie de romans aandachtig
leest, merkt dat Rhys in korte passages de mogelijkheid van vrouwengemeenschappen
en vrouwenvriendschappen exploreert. In After Leaving Mister Mackenzie
bijvoorbeeld vertelt Julia hoe fijn ze het vond om voor een schilderes te poseren, en
hoe ze ervan hield om met die vrouw thee te drinken. De vrouw echter gedraagt zich
afstandelijk. Het meest frappante voorbeeld vind je in Wide Sargasso Sea, wanneer
het hoofdpersonage Antoinette in een vrouwengemeenschap te-
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rechtkomt - een kloosterschool. Het zorgeloze bestaan dat ze daar leidt wordt
afgebroken wanneer haar stiefvader vindt dat het tijd wordt dat ze wordt
uitgehuwelijkt. De passages zijn slechts aanzetten die - vaak door tussenkomst van
mannen - worden afgebroken, maar die er ook op wijzen dat de afstand tussen Rhys
en het feminisme veel kleiner is dan Rhys zelf besefte. Het is alsof de personages in
een maatschappij leven die barrières opwerpt tussen de vrouwen zodat ze elkaar als
het ware niet kunnen bereiken. Zo ziet Julia in After Leaving Mister Mackenzie een
slanke vrouw met volle borsten waartoe ze zich aangetrokken voelt en met wie ze
graag zou praten. Ze denkt: ‘Indien het maar enigszins mogelijk zou zijn, dan zou
ik naar haar toegaan en met haar praten en alles zou anders zijn’ (p. 133). Het blijft
echter bij die gedachte.

Ontheemd
Het werk van Jean Rhys heeft een ontegensprekelijke autobiografische component.
Dit is het duidelijkst in Quartet, de roman die - zoals gezegd - als een sleutelroman
gelezen kan worden, maar ook in de andere romans zijn er verwijzingen naar het
leven van de auteur. Zo zijn de vrouwelijke hoofdpersonages die Rhys in de romans
introduceert net zoals zij fundamenteel ontheemd. Ze wonen in een maatschappij die
voor hen geen thuis is. Dit gevoel kan gedeeltelijk verklaard worden door het
mannelijke machtsoverwicht, waardoor de vrouwen per definitie een marginale
positie bekleden, maar de zaak is complexer dan dat. In Voyage in the Dark en Wide
Sargasso Sea, de romans die zich tussen West-Indië en Engeland afspelen, is dit
gevoel de erfenis van een koloniaal verleden: de hoofdpersonages zijn blanke Creolen,
een bevolkingsgroep die zowel door de zwarte Westindische gemeenschap als door
de Engelsen met achterdocht wordt bejegend. Ze staan tussen twee culturen en worden
door geen van beide aanvaard. Voyage in the Dark geeft in zijn eerste paragraaf de
breuk aan tussen West-Indië en Engeland. Anna, die geboren en getogen is op
Dominica, voelt zich totaal verloren wanneer ze in Engeland belandt. ‘Het was alsof
een gordijn werd neergelaten’, zegt ze, ‘waarachter alles waarmee ik vertrouwd was,
verborgen lag. Het was bijna alsof ik voor het eerst op de wereld kwam’ (p. 7). Het
boek maakt echter duidelijk dat Anna, als blanke Creoolse, ook op Dominica niet
echt thuis was. Zij herinnert zich bijvoorbeeld hoe ze als kind samen met haar
huisgenoten van achter de zonneblinden de carnavalsstoet gadesloeg waarin de zwarte
Westindiërs met volle overgave dansten. Aan de lichamelijkheid en vitaliteit die
tentoon
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werden gesteld konden ze geen deel hebben. Meer zelfs, ze moesten bescherming
zoeken achter zonneblinden, ze moesten zich afschermen.
In de ‘Westindische’ romans zijn de hoofdpersonages ontheemd omdat ze tussen
twee culturen staan, maar ook in de ‘Europese’ romans voelen ze zich een vreemde
eend in de bijt. Marya in Quartet bijvoorbeeld is een Engelse in Parijs die met een
Pool is getrouwd. Qua uiterlijk is ze een Slavisch type. Wanneer ze in het gezelschap
van andere Engelsen op café zit wordt er over haar gepraat in de derde persoon, alsof
ze een verdwaald dier was, een vreemd dier dat niet bij de kudde hoort. De
hoofdpersonages in de Europese romans komen uit een achtergesteld, kansarm milieu
dat hun erg weinig te bieden heeft. Omdat ze arm zijn hebben ze geen recht op geluk
of voldoening. In korte flitsen toont Rhys beelden van arme vrouwen die zich schichtig
voortbewegen, bang de aandacht op zich te vestigen, vrouwen die op hun knieën
trappen schrobben, vrouwen die het hoofd buigen en zwijgen. Verbitterd bedenkt
Sasha in Good Morning Midnight dat, omdat ze arm is, haar werkgever het recht
heeft haar een hongerloon uit te betalen en haar te dwingen in een kleine donkere
kamer te leven. Hij heeft als het ware het recht haar benen af te snijden.
Anders dan andere arme vrouwen nemen de vrouwelijke hoofdpersonages geen
vrede met het monotone, saaie bestaan, dat haar ten deel valt. In hun kleine, troosteloze
kamers dromen ze van glamour, avontuur en een schitterende carrière, en weigeren
zich neer te leggen bij hun lot. Zowel Marya in Quartet, als Julia in After Leaving
Mister Mackenzie, en Sasha in Good Morning Midnight proberen te ontsnappen aan
de monotonie van hun bestaan door te trouwen met een avonturier met wie ze in
Parijs een bohemerbestaan leiden en met wie ze Europa afreizen. Wanneer het
huwelijk op de klippen loopt en ze op zwart zaad blijken te zitten, wordt hun
non-conformisme door de maatschappij zwaar afgestraft. Sasha zegt dat ze na haar
terugkeer uit Parijs eigenlijk levend begraven werd. Van een tante kreeg ze genoeg
geld om een kamertje te huren en om in leven te blijven. ‘Wat kon ik anders
verwachten? Ik kroop in mijn schuilplaats en verborg me. Het deksel van de lijkkist
viel dicht met een klap’ (p. 37).

Huisdieren
In de vijf romans plaatst Rhys in de hoofdrol telkens een vrouw die er zich sterk van
bewust is anders te zijn, en die zich daarom niet thuis voelt in het milieu waarin ze
vertoeft. Dit anders-zijn is ofwel het produkt van een conflict tussen sociale klasse
en individuele ambitie, of van een historisch
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gegroeide koloniale situatie. Hoe dan ook, het wordt door de vrouwen erg ambigu
beleefd. Soms beleven ze hun anders-zijn ongeremd, soms hunkeren ze ernaar door
de groep opgenomen en aanvaard te worden, en om te zijn zoals iedereen. Sasha's
leven in Good Morning Midnight bijvoorbeeld wordt beheerst door pogingen om
zich te conformeren aan de norm, om te doen zoals iedereen doet en ongezien op te
gaan in de massa. Om niet uit de toon te vallen en toch maar niet de aandacht op zich
te vestigen, probeert ze zich te kleden en te gedragen zoals iedereen. Ze heeft besloten
‘une femme convenable’ te zijn. Conformistisch gedrag voor een vrouw met Sasha's
sociale achtergrond betekent concreet een saaie routine van dagelijks terugkerende
handelingen. Bij Sasha is de angst voor de maatschappelijke represailles nu echter
groter dan haar nood om uit dit stramien te breken. Ze heeft tot haar scha en schande
ondervonden wat er gebeurt als ze zich niet conformeert.
De mannelijke tegenspelers van Marya, Julia, Anna, Sasha en Antoinette leggen
een haast pervers ambigue houding aan de dag tegenover het anders-zijn van hun
partners. Initieel voelen ze zich tot hen aangetrokken precies omdat ze afwijken van
de norm, omdat ze iets ‘exotisch’ hebben. Stuk voor stuk vinden de mannen het
enorm dat deze vrouwen anders zijn dan andere vrouwen. Al gauw blijkt echter dat
dit anders-zijn evenzeer tremendum als fascinosum is. Eenmaal dat de relatie van
start is gegaan, zetten de mannen alles in het werk om de vrouwen tot conformisme
te dwingen. Het afwijkend gedrag maakt hen bang omdat het aan hun controle
ontsnapt. Heidier bijvoorbeeld, de minnaar van Marya, raakt door haar gefascineerd
omdat ze een zwerversbestaan leidt en als een vagebond door het leven gaat. Hij
noemt haar ‘a savage’ en ‘a bolsjevist’. Ze is voor hem een wild dier, maar hij kent
pas rust wanneer dit wild dier gekooid is. Hij regelt het zo dat zij economisch en
financieel totaal afhankelijk van hem wordt. Hij dwingt haar te leven in een piepklein
logeerkamertje en installeert haar vervolgens als ‘petite femme’ in een hotelkamer,
waar hij haar wekelijks bezoekt en letterlijk onder zijn zware lichaam verplettert. In
praktisch elke relatie die Rhys in de romans schetst, probeert de mannelijke helft
greep te krijgen op de vrouwelijke. Meestal gebeurt dit door economisch overwicht
van de man te affirmeren, maar ook taal en meer bepaald naamgeving spelen een
cruciale rol. Laat me dit proces even toelichten zoals het in Wide Sargasso Sea
verloopt. In het begin is Rochester de economisch zwakkere helft van de relatie: hij
is door zijn vader uitgehuwelijkt aan Antoinette om het familiefortuin te spekken.
Door met Antoinette te trouwen komt haar persoonlijk fortuin op zijn naam te staan.
Dit arrangement is een vernedering die Rochester moeilijk kan slikken en

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

158
die hij tenslotte Antoinette kwalijk zal nemen. Later echter wordt Rochester de enige
erfgenaam van zijn vader en misbruikt hij zijn financiële macht om Antoinette
gevangen te houden op de zolderverdieping van zijn landhuis. Aanvankelijk echter
was Rochester ondersteboven van zijn Westindische bruid. Na hun eerste
huwelijksnacht raakt hij in de ban van haar charme en haar ongeremde seksualiteit.
Zodra Rochester beseft dat hij als het ware ‘betoverd’ is door zijn vrouw - Rochester
denkt zelfs dat hij het slachtoffer is van voodoo-praktijken - keert hij zich van haar
af en probeert de rollen om te keren: hij wil macht krijgen over haar, hij wil haar
onder zijn controle krijgen. Hij weigert nog langer haar bed te delen en geeft haar
een Engelse ‘beschaafde’ naam: Bertha. Wanneer deze middelen niet afdoend blijken
te zijn, neemt hij haar mee naar Engeland en sluit haar op op de zolderverdieping
van zijn landgoed.
Het is geen toeval dat in de romans van Rhys veelvuldige beelden van domesticatie
voorkomen. Precies zoals er arme vrouwen door de romans waren, dolen er ook
huisdieren rond. Wilde dieren worden ofwel gekooid ofwel getemd. De dieren kunnen
als metafoor gelezen worden voor de vrouwen. Ook zij worden voor de keuze gesteld:
ofwel conformeren ze zich en laten ze zich temmen, ofwel worden ze achter slot en
grendel opgesloten. Het sterkste domesticatie-beeld is wellicht dat van de papegaai
in Wide Sargasso Sea. Coco - zo heet het dier - is de papegaai van Antoinettes moeder.
Na de dood van haar man trouwt Antoinettes moeder met de Engelsman Mr Mason,
die prompt orde op zaken zet. Hij laat het huis opknappen, koopt nieuwe meubelen
aan, laat Engelse gerechten opdienen, hangt de foto van een Engels meisje aan de
muur, en - last but not least - kortwiekt de vleugels van de papegaai. Ik citeer: ‘Onze
papegaai heette Coco, een groene papegaai. Hij sprak niet goed, hij kon “Qui est là?
Qui est là?” zeggen en zelf antwoorden: “Ché Coco, Ché Coco”. Nadat Mr Mason
hem had gekortwiekt, was hij erg prikkelbaar, en hoewel hij meestal rustig op de
schouder van mijn moeder zat, viel hij iedereen aan die in haar buurt kwam en pikte
hun voeten’ (p. 35). Op een nacht keren de haatgevoelens van de zwarte gemeenschap
zich tegen de Masons en wordt het landgoed platgebrand. Met zijn gekortwiekte
vleugels slaagt de papegaai er niet in uit de vlammenzee te ontsnappen. ‘Ik opende
mijn ogen, iedereen keek naar omhoog en wees naar Coco. Hij zat op de balustrade
van de “glacis”. Zijn vleugels waren in brand. Hij deed een poging om naar beneden
te vliegen maar zijn gekortwiekte vleugels lieten hem in de steek en hij viel met een
schreeuw. Hij stond helemaal in brand’ (p. 36). Dit fragment geeft de noodlottige
gevolgen van het domesticatieproces onmiskenbaar aan: de papegaai laat het leven
in de brand omdat hij
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gekortwiekt is. De getemde vrouwen laten er niet meteen hun leven bij, maar wel
hun levenslust. Ze zijn niet letterlijk dood, maar dwalen rond als ‘zombies’ en als
‘ghosts’. Ze voelen zich net marionetten, opwindpoppen en robotten, en zijn ten
prooi aan een onrustbarende passiviteit die af en toe verbroken wordt door een
opflakkering van hun levensdrang. Hun domesticatie ervaren ze als een
gevangenschap. De kamer waarin ze gedwongen worden te leven is een cel met
onzichtbare tralies. De gestreepte gordijnen die voor de ramen hangen, zijn de tralies
van hun cel. Alleen op hun kamer geven ze zich over aan apathie, lusteloosheid en
melancholie. Ze liggen urenlang in bed of bad, drinken tot ze bedwelmd zijn of nemen
een slaappil. Vlagen van passiviteit wisselen af met gepassioneerd verlangen naar
actie en avontuur. Koortsachtig lopen ze op en neer in hun kamer tot ze uitgeput
neervallen op hun bed en passief het voortschrijden van de dagen ondergaan. Het
conformistische gedrag dat hun opgelegd wordt hoeft niet zo saai en monotoon te
zijn. Hun partners zijn zelfs onthutst over de uitwerking van hun ingreep en proberen
de vrouwen aan te porren tot activiteit. De Rhys-vrouwen kennen echter geen
tussenweg: ofwel kent hun vrijheid geen grenzen, ofwel kwijnen ze weg in hun kooi.
Hun apathie is een vorm van passief verzet: liever dan zich te laten domesticeren,
weigeren ze alle medewerking en deelname aan het sociale leven. Hun isolement is
bij momenten zelfs een bron van trots en zelfrespect omdat ze, hoe leeg hun leven
ook moge zijn, beseffen ontsnapt te zijn aan de zinloze sleur van wat in onze
maatschappij geldt als normaal, conform gedrag.

Anything might happen
Maar hoe zit het dan met het huwelijk dat deze vrouwen aangaan om te ontsnappen
aan hun milieu? De mannen met wie ze trouwen zijn zo mogelijk minder
conformistisch dan zijzelf. Van bij de aanvang zijn deze relaties echter ambigu omdat
via een van de pijlers van het maatschappelijk bestel - het huwelijk - een poging
wordt ondernomen om aan de maatschappelijke structuren en voorschriften te
ontsnappen. Met erg conventionele middelen wordt een onconventioneel doel
nagestreefd. Stephan - Marya's echtgenoot in Quartet - probeert net zo goed als
andere mannen Marya naar zijn hand te zetten en dringt haar de rol op van aanbeden
geliefde. Hij koopt voor haar dure, excentrieke kleren en wufte parfums, en zeurt
wanneer ze tijdens zijn afwezigheid hun hotelkamer verlaat. Als een soort haremdame
slijt Marya uren alleen terwijl Stephan zaken doet.
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Marya speelt de rol met overtuiging omdat er nu eenmaal heel wat voordelen aan
vastzitten.
Enno, de echtgenoot in Good Morning Midnight, lijkt niet behept te zijn met
haremfantasieën. In Parijs zoeken zowel hijzelf als zijn vrouw Sasha werk. En toch
draait het er weer op uit dat Sasha uren lang alleen in bed ligt. ‘Je bent te passief’,
zegt Enno. ‘Je verveelt me, je bent lui. Ik heb er genoeg van. Ik ben weg’ (p. 107).
Na drie dagen komt hij terug maar een jaar of wat later verdwijnt hij voorgoed. En
Sasha? Sasha ligt in bed en kijkt naar het spel van licht en schaduw in de gordijnen.
‘De muffe geur, het ongedierte, de eenzaamheid, deze kamer die deel uitmaakt van
de straat buiten, dit is alles wat ik van het leven verlang’ (p. 109). Toen Sasha voor
het eerst voet zette in Parijs, reikte haar verwachtingshorizon nochtans verder dan
een hotelkamer en schaduwen in gordijnen. Ze leek van plan zich met hart en ziel
over te geven aan het leven: ‘Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest in mijn leven. Ik
leef, ik eet ravioli en drink wijn. Ik ben ontsnapt. Een deur is opengegaan en heeft
me naar buiten gelaten in de zon. Wat kan ik meer verlangen? Eender wat kan
gebeuren - anything might happen’ (p. 104).
Het zinnetje ‘anything might happen’ weerklinkt in praktisch alle romans van
Rhys en gaat steeds gepaard met een geluksgevoel. De vrouwen voelen zich het best
wanneer hun leven onbepaald is en ze in theorie alle wegen uitkunnen. Hun
verwachtingen en aspiraties worden bewust onbestendig gehouden en geformuleerd
in vage termen als ‘ik zou willen dansen en springen in de zon’, ‘ik zou willen op
de wijde zee varen’. Deze omschrijving is op zich non-conformistisch.
Maatschappelijk acceptabel gedrag is immers gebaseerd op doelgericht en planmatig
handelen. Van burgers wordt verwacht dat ze naar een streefdoel toe leven waarop
al hun daden zijn afgestemd. In concreto behelst dit streefdoel veelal het verwerven
van kapitaal. Aan plannen hebben de vrouwen echter een broertje dood. Zij voelen
zich immers pas lekker wanneer ‘anything might happen’ en plannen snijden een
heleboel wegen af. Deze houding is niet alleen maatschappelijk onaanvaardbaar,
maar dreigt tenslotte zichzelf op te heffen door uit te monden in fatalisme en
passiviteit. Het leven wordt een rivier genoemd die de mens meesleurt zonder dat
hij of zij bij machte is zelf de koers te bepalen. Plannen heeft nu geen zin omdat alles
door een blind noodlot bepaald wordt. En dus zit Sasha op haar kamer, en luistert
naar de geluiden op straat, snuift de geur op van de kamer en kijkt naar het spel van
licht en schaduw in de gordijnen. Plannen, ambitie, en een jachtig gedreven bestaan
zijn zinloos want menselijk handelen kan de stroom waarop wij drijven en gedreven
worden niet bijsturen en zeker niet sturen.
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Doodsverlangen
Sasha's geval suggereert dat de Rhys-vrouwen op een morbide manier aangetrokken
zijn tot passiviteit. Zelfs wanneer er geen druk op hen wordt uitgeoefend, zijn ze
gefascineerd door leegte en immobiliteit. De vrouwen houden zich stil en roerloos,
ze voelen zich verlamd en verstijfd, alsof ze dood zijn. Ze liggen in hun bed of bad
alsof ze in hun doodskist liggen. Hun voorliefde voor passiviteit wijst uiteindelijk
op een fundamenteel doodsverlangen. Het meest onthutsende voorbeeld hiervan kan
je in Wide Sargasso Sea lezen.
(Antoinette): ‘Voor ik jou kende, wou ik niet leven. Ik wou dood zijn.
Eindeloos lang wachten tot het over is. (...) Waarom heb je me zin gegeven
om te leven? Waarom heb je me dat aangedaan? (...)Als ik zou kunnen
sterven, nu, nu ik gelukkig ben. Zou je dat voor me doen? Je hoeft me niet
te doden. Zeg: “sterf” en ik zal sterven. Je gelooft me niet? Probeer het,
probeer het, zeg: “sterf” en kijk hoe ik sterf’.
(Rochester): ‘Sterf dan! Sterf!’ Ik keek vaak toe hoe ze stierf, niet op haar
manier maar op de mijne. Bij daglicht, bij maanlicht, bij kaarslicht in de
schaduw. Tijdens de lange middagen wanneer het huis leeg was' (pp.
74-79).
Terwijl uit de anything might happen-houding een bereidheid spreekt om een dialoog
aan te gaan met wat het leven te bieden heeft, is het doodsverlangen angst bij voorbaat
voor mogelijke ontgoocheling en pijn. De Antoinette die Rochester vraagt haar te
doden, heeft kort voordien trots en zelfbewust aan Rochester meegedeeld: ‘Dit is
mijn plek’, en heeft haar echtgenoot zelfverzekerd gezegd wat hij moet doen. Op
paradoxale wijze wil zij zowel haar eigen identiteit affirmeren (‘Dit is mijn plek’)
en zich in het leven storten, als haar eigen identiteit verliezen (‘Zeg sterf’) en zich
aan het leven onttrekken.
Verlangen naar zelfverlies haalt het echter vaak op zelfbewustzijn, en uit zich in
verlangen naar de dood of in verlangen om met een andere persoon te versmelten.
Het is niet toevallig dat Rochester een orgasme sterven ‘op zijn manier’ noemt. In
Voyage in the Dark wordt het ‘little death’ genoemd. In orgasmische extase, net zoals
in de dood, verliest het ik zichzelf. Antoinette probeert ook op een haast letterlijke
manier met iemand anders te versmelten. Als kind speelt ze met Tia, en bewondert
haar mateloos om haar lenigheid en behendigheid. Tia echter verwerpt Antoinette
omdat Antoinette een ‘blanke neger’ is. Tia heeft een zwarte huid. Wanneer
Antoinettes ouderlijke huis in brand wordt gestoken, ziet Antoinette Tia staan bij de
vijandige bevolking. Antoinette loopt naar Tia toe maar Tia werpt een steen naar
haar. Op dat ogenblik heeft Antoinette het gevoel
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dat zij en Tia een en dezelfde persoon zijn. ‘We staarden naar elkaar, ik met bloed
op mijn gezicht, zij met tranen op het hare. Het was alsof ik mezelf zag. Zoals in een
spiegel’ (p. 38). Het idee dat Tia haar spiegelbeeld is, dat zij en Tia dezelfde persoon
zijn, wordt opnieuw opgenomen in de slotscène van de roman. Rhys geeft hier haar
versie van de brand waarin - zoals lezers van Jane Eyre zullen weten - de eerste
vrouw van Rochester omkomt, en Rochester zelf zwaar verminkt wordt. Antoinette
klautert op het dak van het brandende huis, en hoort beneden Tia roepen dat ze moet
springen. Het is niet duidelijk of Tia dit bevel geeft of Antoinette zelf, want in het
volgende zinnetje lijken Tia en Antoinette samen te vallen: ‘Iemand schreeuwde en
ik dacht, “Waarom schreeuw ik?” Ik riep “Tia!” en sprong’ (p. 155).
Antoinettes sprong kan op verschillende manieren gelezen worden. Aan de ene
kant is het zeker een moment van triomf. In het isolement van de grijze, koude Engelse
zolderkamer wordt Antoinette zich bewust van haar Westindische afkomst en
identiteit. Haar sprong is een sprong naar het decor van haar jeugd en een ontsnapping
uit de gevangenis die Rochester voor haar gebouwd heeft. Zij affirmeert dus haar
eigen identiteit. Tegelijkertijd illustreert deze ‘triomf’ op bittere wijze hoe weinig
ruimte de Rhys-vrouwen krijgen om zichzelf te zijn. Antoinettes zelfbevestiging
impliceert immers haar dood. Ze springt te pletter op de harde stenen. Maar haar
sprong is ook de finale vervulling van haar doodsverlangen. Hoewel ze haar eigen
identiteit affirmeert, verliest ze die ook in de dood én in de volledige identificatie
met Tia die haar het bevel geeft te springen en naar wie ze toespringt: ze wordt Tia.
Uiteraard verwijst de sprong naar de dood van de papegaai. Net als de papegaai vindt
Antoinette haar dood in een brand omdat ze het slachtoffer is van domesticatie en
machtsontplooiing. Indien Rochester haar vrijheid niet aan banden had gelegd zou
ze nooit van het dak zijn gesprongen. Er is echter een belangrijk verschil tussen de
papegaai en Antoinette: de papegaai valt, Antoinette springt. Antoinettes
doodsverlangen zou erop kunnen wijzen dat zij geboren is in een wereld die geen
thuis is. De stompjes vleugels waarmee ze geboren is, deugen enkel om ermee wat
rond te fladderen of om ermee te pletter te vliegen. Naar een/haar thuishaven kunnen
ze haar niet dragen. Haar vleugels zijn niet gekortwiekt door een vijandige omgeving
maar waren van meetaf aan inadequaat. Die omgeving heeft ze enkel nog korter
gemaakt. Het gevoel ontheemd te zijn en de onmacht om een thuishaven te bereiken
zijn niet louter het gevolg van maatschappelijke structuren of van koloniale
ontworteling, maar een fundamenteel aspect van hun mens-zijn. Ze zijn
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geboren in een wereld waarin ze zich onvoldaan voelen. Voor wie weigert te leven
in een wereld die geen thuis is, is de dood de enige oplossing. In Wide Sargasso Sea
wordt de onvervulbaarheid van menselijk verlangen het sterkst verwoord door
Rochester. Vlak voor hij het eiland verlaat zegt hij dat zijn hele verdere leven zal
dorst zijn en verlangen naar wat hij verloren heeft vóór hij het vond. Door Rochester
- een man - deze woorden te laten spreken, koppelt Rhys het gevoel ontheemd te zijn
los van geslacht. Zowel haar mannelijke als haar vrouwelijke personages leven in
een wereld die geen thuis is. Noch de mannen noch de vrouwen zijn uitgerust met
vleugels die hen naar hun thuis kunnen dragen, tenzij ze de dood tegemoet springen.
Op die manier gelezen is de gekortwiekte papegaai in Wide Sargasso Sea niet alleen
metafoor voor de verdrukte en gekooide vrouwen die de romans bevolken, maar voor
alle personages, de mannelijke zowel als de vrouwelijke, want zij allen zijn gedoemd
te verlangen naar wat ze bij voorbaat verloren hebben. Dorst te lijden zonder zich te
kunnen laven. Rond te fladderen zonder ooit hun thuis te vinden.
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Het Belang van Limburg
Niemand te vriend en overal welkom
G. Freiermuth
Is er in ons land wel één krant waarvan de oplage in zo'n 25 jaar gewoon
verdubbeld werd. Dat is alvast het geval voor Het Belang van Limburg, dat
jarenlang, eerst in het Hasseltse stadscentrum en later aan de Herckenrodesingel,
een vrij rustig bestaan kende. Daar kwam in 1986 nogal plots verandering in.
Eerst was er de onheuse aanpak van Hugo Camps door het weekblad Humo,
die diens ontslag op zijn minst bespoedigde. Later volgde het onverwachte
overlijden van algemeen directeur Jan Baert, en kort daarop het vertrek van
commercieel directeur Jos 't Seyen. De hele top was aan vervanging toe. Aan
het hoofd van de redactie kwam een triumviraat, een innovatie voor het Vlaamse
perswezen dat stilaan aan een tweehoofdig beleid aan het wennen was. Wordt
dit nu 's lands duurste of best georganiseerde hoofdredactie? Deze en een hele
batterij andere vragen vuurden we af op twee onder hen: Luc Van Loon en
Marc Platel1.
Hoe beoordeelden jullie de Humo-aanpak van voorganger Camps?
Platel: Degoutant en allesbehalve journalistiek. Meer wens ik daar niet over te zeggen.
Zijn er veel lezersreacties binnengekomen op de machtwisseling?
Van Loon: Eén telefoontje en één lezersbrief.
Dit moet wel ontnuchterend geweest zijn voor de man die men vaak ‘de stem van
Limburg’ noemde...
Van Loon: Dat berust allemaal op een groot misverstand, dat alleen bui-

1

In de vorige jaargangen zijn reeds Gazet van Antwerpen, De Morgen, De Nieuwe Gazet, Het
Volk en De Standaard aan de orde geweest.
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ten de provincie kon ontstaan. Marktonderzoek heeft ons geleerd dat zelfs in Camps'
glorietijd zijn commentaren slechts door 5,6% van onze lezers werden gevolgd. Een
krant wordt niet voor het editoriaal gekocht.
Camps stond bekend als een bijzonder emotioneel man en zijn editorialen droegen
dan ook die stempel. Hoe definieert U uw eigen aanpak?
Platel: Hugo had inderdaad een eigen stijl die ik echter niet wens te evenaren. Ik
tracht vooral rechtlijnig, zelfs zwart-wit te schrijven in de wetenschap dat de politici
er uiteindelijk toch nog grijs van zullen maken. Ik probeer dus een duidelijke keuze
te maken en die tot het bittere einde vol te houden.
Van Loon: Die rechtlijnigheid maakt juist het grote verschil met vroeger uit. Wat
we vandaag als wit beschrijven, zal morgen niet zwart zijn. We zijn ook resoluut
afgestapt van de formule waarbij één man zich over alles en nog wat uitspreekt. We
laten nu via onze verschillende redacties meer gespecialiseerde editorialisten aan het
woord.
De hoofdredactie is ondertussen een triumviraat geworden. In het colofon lezen we:
Marc Piatel (pol.), Luc Van Loon (dag. beh.) en Richard Swartenbroeckx
(chef-redacteur). Wat betekent dat allemaal?
Van Loon: De taakverdeling tussen Platel en mezelf zou men kunnen vergelijken
met de toestand bij De Standaard, waar Manu Ruys politiek hoofdredacteur is en
Lode Bostoen de redactie leidt. Camps verliet de laatste jaren nog amper zijn kantoor
in Hasselt en daar wilden we resoluut mee breken. Platel volgt nu de actualiteit vanuit
Brussel, terwijl ik het redactionele werk in Limburg coördineer. Swartenbroeckx is
als chefredacteur, eigenlijk een Hollandse benaming, belast met de administratieve
en financiële zaken van de redactie.
Het Belang van Limburg kende tot nog toe slechts 3 hoofdredacteurs: Hubert Leynen,
Hugo Camps en nu dan het triumviraat. Kan men hier van een redactionele evolutie
gewagen?
Platel: Beslist. Leynen was tevens CVP-senator en dwong op die manier de krant
binnen het keurslijf van een ‘partijkrant’. De grote verdienste van Camps is geweest
dat hij die navelstreng heeft doorgeknipt. Geholpen door zijn goede contacten met
Willy Claes heeft hij van de krant meer de stem van heel Limburg gemaakt. Ik wil
die ongebondenheid verder zetten,
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in die optiek zal al wie aan het welzijn van deze provincie wil meewerken door ons
positief benaderd worden, of hij nu liberaal, socialist of Vlaams-nationalist is. Deze
krant bekent zich als katholiek, Limburgs en Vlaams, maar daarmee houdt het dan
ook op.
Uzelf stond bij de BRT nochtans als CVP-minded bekend...
Platel: Dat klopt niet! Men heeft mij ook wel eens als een rozegeel en zwarte
afgeschilderd. Dat laat mij overigens koud. Ik verkies het gezegde: ‘Niemand te
vriend en overal welkom’.
Waarom verliet u een vaste stek bij de BRT om als niet-Limburger bij Het Belang te
gaan werken?
Platel: Bij de BRT had ik geen uitzicht meer op een zinvolle verdere loopbaan. Ik
wenste mijn kennis en ervaring ook beter te valoriseren dan tot op mijn 65ste stukjes
te maken over Voeren en over 59-bis. Mentaal was ik trouwens al een hele tijd de
omroep de rug aan het toekeren. Ik was immers voorbereid om onmiddellijk over te
schakelen als me een andere, en laten we eerlijk zijn ook een beter gehonoreerde,
job zou worden aangeboden. Onder alle aanbiedingen leek een baan bij Het Belang
mij de meest interessante uitdaging. Dat ik geen Limburger ben, leek me als criterium
niet zo belangrijk. Ik ben overigens niet de enige in dat geval: ook Luc Van Loon is
geen Limburger en Lou De Clerck werkt als niet-Antwerpenaar bij Gazet van
Antwerpen.
In verschillende hoofdartikelen had U het al over de stiefmoederlijke bejegening van
de provincie Limburg. Kan U dat wat nader toelichten?
Platel: Limburg is sinds de affaire-Zwartberg niet correct behandeld. Ook op het
beleidsniveau is de provincie, in tegenstelling met b.v. Antwerpen, Oost-Vlaanderen
of Luik, vaak afwezig. Aan die situatie is ondertussen nog niets veranderd. Ik heb
zelfs de indruk dat men de Limburgers via het plan-Gheyselinck opnieuw probeert
te sussen2. Vanuit de provincie zelf heeft men nog altijd niet begrepen, dat men in
Brussel hard moet lobbyen en schreeuwen om iets te verkrijgen. De broodnodige
dialoog tussen Brussel en Limburg komt moeilijk op gang.

2

Het interview is afgenomen op 2 maart 1987, dus vóór de totstandkoming van het
toekomstcontract.
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De oplage is in zo'n 25 jaar meer dan verdubbeld. Was het opentrekken van de
kolommen naar andersdenkenden ook niet een handige commerciële zet?
Van Loon: Dat heeft ons inderdaad misschien wel iets opgeleverd. Maar ik denk dat
ons succes meer te verklaren valt door de vierkleurendruk, waarmee we de anderen
haast 10 jaar voor waren, door het nationaal uitbouwen van onze sportrubriek en het
verhogen van de redactionele middelen. Vroeger konden we amper een buitenlandse
reis plannen en vergenoegden we ons met dat uitgesproken regionale etiket. Die
mantel hebben we bewust afgeworpen en sindsdien wedijveren we op nationaal en
internationaal vlak voluit met de andere Vlaamse dagbladen.
Is dat ook de verklaring voor de ‘Vlaamse’ naast de christelijke en de Limburgse
signatuur in de basisfilosofie?
Platel: Het moet inderdaad als een verruiming van het louter regionale worden gezien:
een Vlaamse krant in Limburg. Bovendien sluit ik me ook graag aan bij Lode Claes'
‘bewustwording van de Vlaamse meerderheid’. Dit evenwel zonder agressiviteit en
zonder separatistische bedoelingen, maar toch met de idee om deze staat om te vormen
tot een ander samenlevingsmodel, waarbij de gemeenschappen op een ordentelijke
manier kunnen cohabiteren.
Waar is Het Belang ideologisch te situeren?
Platel: In het centrum en daar willen we ook blijven.
Van Loon: Wij mijden alle extremen, linkse zowel als rechtse. De periode waarin
men het Vlaams Nationaal Zangfeest of de IJzerbedevaart hier enigszins
verwaarloosde, is echter voorbij. Die manifestaties worden nu als volwaardige
nieuwsfeiten behandeld.
Worden de frontpagina-items bepaald door de informatiewaarde van de nieuwsfeiten
of door meer commerciële bedoelingen?
Van Loon: De informatiewaarde primeert, al kan men het commerciële nooit helemaal
wegcijferen. Tijdens de redactievergadering schuift een vertegenwoordiger van elke
deelredactie (regionaal, binnenland, buitenland, reportage en sport) de items naar
voren die voor de frontpagina in aanmerking komen. Dat wordt allemaal genoteerd
en achteraf wordt dan
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o.l.v. mezelf in gemeenschappelijk overleg de knoop doorgehakt. Wij trachten wel
accenten te leggen: een Limburgs feit krijgt voorrang evenals populair gemengd
nieuws. De krant moet immers ook verkopen. Men mag van de frontpagina geen
spiegel van het BRT-journaal maken. We trachten integendeel precies het nieuws te
brengen dat de lezer nog niet kent.
Wordt die inspraak van de redacteurs ook doorgetrokken naar andere domeinen?
Platel: Heel bewust en ik wil dit duidelijk illustreren. Mijn voorganger heeft een
reeks goede interviews gebracht en ik zal me ook wel eens op dat terrein wagen,
maar een creatief redacteur krijgt van mij absolute voorrang. Bij mijn indiensttreding
heb ik gevraagd om te mogen afstappen van het dagelijks ritueel, om rond een bepaald
tijdstip achter mijn schrijfmachine 30 regels te moeten typen. Ik werk dus heel bewust
mee aan het losweken van initiatieven bij de redacteurs, ieder volgens hun eigen
specialiteit. Het is dus niet meer de krant van die ene ‘ster’, maar wel die van een
hele ploeg jonge journalisten, die wij alleen trachten te begeleiden, te stimuleren,
eventueel bij te sturen, waarbij we onze eigen inbreng relativeren. Op dat punt hebben
we resoluut met het verleden gebroken.
Hoe groot schat U nog de macht van de Vlaamse editorialisten in?
Van Loon: Met in mijn achterhoofd die 5,6% die de editorialen lezen, kan ik moeilijk
beweren dat die macht heel groot is. De invloed zal zich vooral bij politici en andere
gezagsdragers laten gevoelen en dat is ook niet onbelangrijk. Bovendien kan de
mening van een krant zich op elke bladzijde uiten, maar daar heeft de BRT in haar
dagelijks persoverzicht dan weer geen oren naar.
Platel: Het criterium om daarin te worden opgenomen is inderdaad vrij eng: het
mogen alleen commentaren over binnenlandse politieke onderwerpen zijn. Het geheel
mag slechts vijf minuten in beslag nemen en bovendien wordt het klaargestoomd
om half vijf 's ochtends. Zo'n persoverzicht maken is geen lacheding, maar een
loodzware opdracht. De politieke Wetstraat beschouwt het als het nec plus ultra. Bij
de kranten wordt afwezigheid in het persoverzicht ervaren als publicitair verlies,
waardoor ieder initiatief om een buitenlandse gebeurtenis te becommentariëren in
de kiem wordt gesmoord. Ik heb dan ook enorme bezwaren tegen dat persoverzicht,
het is dringend aan herziening toe. Toch mag de macht van de editorialisten, zeker
in deze provincie, niet onderschat worden. Ik ben er
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b.v. van overtuigd dat indien wij ons morgen resoluut tegen het plan-Gheyselinck
uitspreken, dit ineens veel minder kans op slagen heeft.
Het wetsvoorstel-Smet en Suykerbuyk wil in de misdrijf- en rechtbank-journalistiek
de privacy van verdachten meer beschermen. Wat vindt U daarvan?
Platel: Ik heb altijd een bijna panische schrik gehad van het vermelden van namen.
De schade die men daarmee kan aanrichten, kan immers zeer groot zijn.
Voorzichtigheid is dus zeker geboden, maar ik vind niet dat het parlement zich
daarmee moet bemoeien. Ik ben gekant tegen elk keurslijf dat men journalisten wil
opleggen. Journalisten moeten weten dat zij elke dag op een slappe koord wandelen
en tien keer moeten nadenken voor zij iets neerschrijven. Zij dragen een grote
verantwoordelijkheid en moeten de consequenties daarvan zélf dragen.
Van Loon: Er zou een bindende afspraak tussen de krachten onderling moeten komen.
Als wij morgen geen namen van verdachten meer vermelden en de anderen volgen
ons niet, dan staan we concurrentieel nergens meer. Er moet dus een consensus onder
de kranten groeien, maar er mag niets door de wetgever worden opgelegd.
Moet er geen uitgebreidere deontologische code worden opgesteld met een alerter
reagerende commissie?
Platel: Geen deontologie! Geen commissie! Geen persraad! Ik heb bij de BRT altijd
verdedigd dat als men een commissie creëert men ook moet aanvaarden dat de
tegenpartij daar naartoe stapt en er soms een uitspraak volgt die U niet zint. De
Duitsers hebben boeken vol met persrecht. Alles is daar geregeld. Is Bild Zeitung
echter zo'n deontologisch voorbeeld? De journalist mag de martelaar niet uithangen.
Hij moet kunnen aanvaarden dat hij fouten maakt. Dat wil nu ook weer niet zeggen
dat ik het optreden van het parket goedkeur.
Wat primeert: het recht op informatie of de bescherming van het privéleven?
Platel: Beide moeten continu tegenover mekaar afgewogen worden. Er kan geen
sprake van zijn één van beide voorrang te geven.
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Wordt dat niet vreselijk ingewikkeld bij publieke figuren? Waar houdt hun openbaar
optreden op en waar begint hun privé-leven?
Platel: We moeten dat geval per geval bekijken en het zo delicaat en discreet mogelijk
benaderen. Ik heb Vanden Boeynants' zwanezang meegemaakt en wat bij mij
primeerde was een beeld te schetsen van de politicus waar ik het menselijk drama
bij aan wilde sluiten.
Moet de redactie afrekenen met de druk van de commerciële afdeling of rechtstreeks
van de bedrijfswereld?
Van Loon: Via brieven en telefoontjes ervaren we dat het bedrijfsleven op zijn
qui-vive is, maar er blijft toch wel een beschot tussen de redactie en de commerciële
afdeling. Als er morgen een schandaal losbarst bij een belangrijke bank, dan gaan
we dat niet verzwijgen omdat ze bij ons adverteert. Wel houden we op bepaalde
terreinen, b.v. de sport, soms rekening met de adverteerder. Zo kan de naam van een
belangrijk bedrijf dat de Ronde van Limburg sponsort wel eens in een verslag vallen,
terwijl we normaal gesproken zoveel mogelijk merknamen weren.
Een verwijt dat men de dagbladen al eens maakt, betreft de verstaanbaarheid van
de informatie. Besteedt U daar voldoende aandacht aan?
Van Loon: Dat is inderdaad een probleem en we doen daar enorme inspanningen
voor. Het blijft echter een werk van lange adem, want ook onze redacteurs hebben
de neiging om de feiten ingewikkelder voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn.
Een taal hanteren die iedereen begrijpt, lijkt voor velen nog een hele klus. De
terminologie i.v.m. de monetaire problematiek b.v. vormt zo'n fameuze struikelblok.
Vaak beweert men dat Het belang zwijgzaam blijft over abortus, homoseksualiteit,
vrouwenhuizen, enz...
Van Loon: Dat zijn voor ons zeker geen taboe-onderwerpen, maar wij benaderen ze
vanuit onze christelijke hoek. Wij zijn dus duidelijk tegen abortus en zolang de paus
ook homoseksualiteit blijft veroordelen, volgen we trouw die lijn. Wat b.v. vandaag
de Aids-problematiek of de propaganda voor condooms betreft, trachten we steeds
informatief te blijven, maar we knopen daar liever geen commentaar aan vast. De
Aids-problematiek hebben we trouwens al uitvoerig behandeld, maar we komen er
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niet dag na dag op terug zoals De Morgen b.v. We besteden er de nodige aandacht
aan, maar wij willen dat ook niet overtrekken. We zullen het woord ‘condoom’ niet
uit onze kolommen waren, maar we gaan ook niet pleiten voor het gebruik van
condooms.
Bij een bezoek aan Het belang hield Kardinaal Danneels een warm pleidooi om
duidelijker te profileren wie men is, waarbij hij zelfs stelde dat de grootste intolerantie
is zichzelf te verbergen. Was dat een vingerwijzing naar de redactie?
Van Loon: Dat bezoek kaderde in de ruimere context van ‘Grensland Contact’ waarbij
een aantal kranten uit de grensstreek betrokken zijn. Ik geloof niet dat de kardinaal
precies ons op het oog had.
Platel: Persoonlijk heb ik geen enkele moeite om die zin voor mijn rekening te
nemen. Iemand die bij deze krant werkt, weet dat hij zich tot de katholieke groep
bekent en moet daar ook naar handelen, zonder evenwel banbliksems naar de
andersdenkenden te slingeren.
Om de financiële moeilijkheden van de meeste kranten te verhelpen zijn er
overheidssubsidies gekomen. Hoe zit het daarmee?
Van Loon: De overheidssubsidiëring is veelal schijn geweest. Men gaf een aantal
miljoenen, maar via verhoogde posttarieven bijvoorbeeld nam men dat even snel
weer af. Ik pleit niet voor een uitbreiding van die subsidies. Elk bedrijf moet zichzelf
maar zien te bedruipen. Een krant die zichzelf niet in stand kan houden, moet maar
van de markt verdwijnen.
Platel: De overheid zou veel meer annonces in de dagbladen kunnen plaatsen
i.p.v. tamelijk lukraak subsidies te verstrekken. Die hebben trouwens nooit iets te
maken gehad met een pers vriendelijk klimaat, maar wel met het overleven van
Volksgazet en Le Peuple. Dat was in 1974 de enige mogelijkheid om de socialisten
in de regering te houden.
Hoe beoordeelt U het mediabeleid in het algemeen?
Platel: Mag ik U vragen of er een mediabeleid is?
Wordt vooral de regionale pers niet bedreigd door nieuwe media, als niet-openbare
radio's, regionale televisie en in een verdere toekomst ook door videotex-systemen
via personal computers i.v.m. lokale advertenties?
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Van Loon: Die bedreiging bestaat en dat is trouwens de reden waarom we met onze
nieuwsregie ‘Cobra’ gestart zijn. Wij hebben ingespeeld op het fenomeen ‘vrije
radio’ door er zelf in te gaan participeren. Cobra voorziet deze zenders van nieuws.
Ik veronderstel dat we ook op de kar van de regionale televisie zullen springen. De
redactie van Cobra werkt geheel autonoom met een eigen correspondentennet. De
verstandhouding met de redactie van de krant is optimaal en soms wisselen we wel
nieuws uit.
Het Belang werkt ook mee aan het opstarten van een commerciële televisiezender
waarbij sprake is van een eigen nieuwsdienst en van een eigen journaal. In hoeverre
zal dat journaal objectiever zijn dan dat van de BRT?
Platel: Ik geloof niet dat het objectiever zal zijn. Het zal een andere objectiviteit,
andere normen aan de dag leggen. Tenslotte eindigt de objectiviteit van de journalist
bij de subjectiviteit van de kijker, die het meest gestoord wordt door zaken die hem
generen, maar die daarom nog niet on-objectief zijn.
Zouden de krantenredacties dat journaal helpen samenstellen?
Van Loon: Als dat zo wordt en Het Belang zou erin participeren, dan zullen we
dezelfde principes toepassen als bij Cobra, dan creëren we een aparte redactie.
TV-informatiedirecteur Karel Hemmerechts bekende dat hij na Tsjernobyl belangrijke
stralingsinformatie heeft achtergehouden, al wist hij dat op dat moment, tijdens een
weekeinde, de BRT haast een informatiemonopolie bezit.
Van Loon: Ik ben daarvan geschrokken. Als je op die sleutelpositie zit moet het
verantwoordelijkheidsgevoel eens zo groot zijn. Het is duidelijk dat men met
lichtzinnig onnodige paniek mag zaaien en dat men een gezonde dosis burgerzin aan
de dag moet leggen, maar gegevens over een zeker stralingspercentage mogen gewoon
niet verzwegen worden.
Platel: Voor een krant zou een dergelijke handelwijze haast commerciële zelfmoord
betekenen. Voor de audio-visuele media, waar bijna van uur tot uur beslist moet
worden, ligt het probleem iets moeilijker. Men heeft er immers niet steeds de tijd
om de precieze draagwijdte van een nieuwsfeit te controleren. Ik herinner me nog
steeds de woorden van een BRT-redac-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

173
tiesecretaris toen, naar aanleiding van de Innovation-brand, iemand hem opmerkzaam
erop maakte dat de rook al boven het Flageyplein hing: ‘Ge denkt toch niet dat we
elke brand in Brussel gaan geven, zeker?’ Audiovisuele berichtgeving ligt, vooral
vanwege het element snelheid, niet zo simpel.
Frank Swaelen riep 1987 uit tot het jaar van het parlement en kamervoorzitter
Defraigne wil de parlementsdebatten rechtstreeks op televisie. Ook Het Belang dringt
aan op een herwaardering van het parlement, juist nu de bijzondere machten
afgelopen zijn. Waar zit precies het probleem?
Platel: Ik heb reeds vaak gesteld dat ons parlementair systeem slecht functioneert
en dat er verbeteringen dienen aangebracht te worden. Dit mag echter niet ten koste
gaan van het fundament van ons democratisch systeem, nl. een wetgevende macht
die onafhankelijk is van de uitvoerende macht. Men mag echter ook niet overdrijven.
De parlementsverslagen van de jaren dertig leren ons dat het toen niet veel beter was.
Het parlement is nog maar zelden een efficiënt werkende instelling gebleken. Vooral
het tweekamerstelsel en het commissiewerk zijn vaak tijdrovende bedoeningen. Er
zou een Amerikaanse geest moeten groeien. Daar gunt het Congres de uitvoerende
macht een bezinningsperiode, waarna er opnieuw gepraat kan worden. Bij ons
overheerst het automatisme van de tuchtstemming, waarbij een dissonant geluid van
Luc Dhoore b.v. een groot nieuwsfeit wordt. Het zou toch mogelijk moeten worden
dat een parlementslid van de meerderheid in eer en geweten tegenstemt zonder dat
de regering daarvoor naar huis moet worden gestuurd. Het is toch beneden peil dat
de meerderheid een gemotiveerde motie van de oppositie, die precies herneemt wat
een interpellant van de meerderheid heeft gesteld, uit principe weigert te ondertekenen.
De politieke stabiliteit mag niet worden betaald ten koste van het democratisch
systeem. Om verandering te brengen zullen de parlementsleden echter de moed
moeten opbrengen zichzelf te zijn en niet te dromen van een latere carrière als
staatssecretaris of terug te schrikken voor een bitsige reactie van hun obediënten uit
de vakbond of de mutualiteit. Ik ben voorstander van een halvering van het aantal
volksvertegenwoordigers, die echter het driedubbele zouden worden betaald dan
thans het geval is. Dit zou hun een stabiliteit in hun politieke carrière garanderen met
de mogelijkheid om er een operationeel kantoor en een staf medewerkers op na te
houden. Alleen dan zijn we op weg om een ernstige onafhankelijkheid t.o.v. de
uitvoerende macht uit te bouwen.
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Forum
Vovelle en Perrot als nieuwsoortige antropologen
Niet zo lang geleden heerste in het geschiedenisbedrijf een bijna uitsluitende
belangstelling voor de economische analyse van het verleden. Wie geen batterij
statistieken op de lezer kon afvuren, werd niet meer au sérieux genomen. Geschiedenis
werd gereduceerd tot cijfers en curven. Alleen die zouden ‘objectief’ zijn. Daarmee
leed de geschiedschrijving aan dezelfde kwalen als andere hedendaagse
wetenschappen. Te beginnen met de natuurwetenschappen kwam daar verandering
in. Absolute objectiviteit en puur materialisme lijken er afgeschreven en vervangen
door interpretatie en doelgerichtheid. Vakoverschrijdend onderzoek bevindt zich in
de spits van de wetenschappelijke vernieuwing. En de historici? Vooral de mensen
rond het tijdschrift Annales: Economies, sociétés, civilisations - nochtans een pijler
van de economische historiografie - gaven zich snel rekenschap van de beperkingen
en falsificaties van een eenzijdig getalgerichte benadering. Kon het cijfermateriaal
niet ruimer gebruikt worden? Was er geen brug te slaan tussen de elitaire geschiedenis
van het bewuste denken, de kunst en de machthebbers en die van produktiecijfers
en levensduurte? In de jaren zestig begonnen mensen als Philippe Ariès, Robert
Madrou, Georges Duby e.a. zich vooral te interesseren voor de geschiedenis van
gedragingen en onbewuste collectieve voorstellingen. Met de woorden van Ariès:
‘Wat gaat er eigenlijk om in het hoofd van de mensen - hoe komt het toch tot het
ontstaan en vervolgens tot de ontwikkeling van de collectieve voorstellingssystemen?’
Van deze nouvelle histoire of mentaliteitsgeschiedenis is Michel Vovelle een van
de grootmeesters. Van hem verscheen een tijd geleden in het Nederlands een
verzameling artikelen en toespraken, waarin hij reflecteert over waarde en methode
van deze nieuwsoortige historiografie1. Een Cartesiaans heldere definitie daarvan
formuleren blijkt al van meet af onmogelijk omdat elke menselijke handeling nu
eenmaal de resultante is van een vaag en wijdvertakt net van onderliggende conventies
en denkbeelden. Herhaaldelijk vergelijkt Vovelle de moderne historicus met een
antropoloog. Niet een die in ontoegankelijke oerwouden doen en laten van primitieve
stammen tracht te ontrafelen, maar een ‘antropoloog van het verleden’ die speurt
naar de geheimste gedachten en daden van onze voorouders. ‘Is het mogelijk’, vraagt
Vovelle zich af in een essay over volksreligiositeit, ‘achter deze voor-rationele
gedragingen de elementen van een systeem en een interpretatie van de wereld

1

M. Vovelle, Mentaliteitsgeschiedenis. Essays over leef- en beeldwereld, Sun, Nijmegen,
1985, 212 pp.
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te ontwaren?’ (118). Is het mogelijk? Culturen laten de meeste van hun handelingen
en voorstellingen ongedocumenteerd en onbesproken, juist omdat ze zo
vanzelfsprekend worden geacht. De mentaliteitshistoricus beschikt slechts over
schaarse orale bronnen en wordt verder geconfronteerd met ‘een geschiedenis van
de stilte’, (106). ‘Omdat aanwijzingen vaak miniem zijn, is de oefening niet zonder
gevaar’, waarschuwt Vovelle. Inventiviteit is nodig om bronnen aan de praat te
krijgen over problemen die ze schijnbaar achteloos over het hoofd zien. Inventiviteit
en multidisciplinair onderzoek (125, 128).
In een van zijn essays, Bestaat er een collectief onbewuste?, stelt Vovelle voor
een beroep te doen op twee werkhypothesen. Mentaliteitsgeschiedenis is vooreerst
een verticale geschiedenis, ‘die van de kelder tot de zolder rekenschap tracht te geven
van de verschillende niveaus van de menselijke lotgevallen’ (69). Met andere
woorden: geen menselijke daad kan als op zichzelf staand beschouwd worden, maar
vertoont een doorkijk naar de onderliggende mentaliteit. Op deze wijze haakt elke
daad in op een hele reeks andere handelswijzen die anders als losse entiteiten zouden
worden ervaren - een inzicht dat we in de metabletica terugvinden. Vervolgens is
het een geschiedenis van de lange duur: ‘een complex geheel, waardoor dit onderzoek
zich onvermijdelijk over de lange en zelfs zeer lange duur moet uitstrekken... om zo
de “vervlechting der tijden” (Althusser) op het spoor te komen’. Er moet dus terdege
rekening worden gehouden met de traagheid van mentale structuren die fel contrasteert
met de nerveuze kortegolfbewegingen van politieke en economische evenementen
(142). Evolueren die mentale structuren uiterst langzaam of kennen ook zij
breukmomenten? Kunnen meerdere mentaliteiten elkaar overlappen en volgen zij
een ander ritme?
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(167) Voorlopig meer vragen dan antwoorden.
Voor wie geïnteresserd is in historiografie is Vovelle's werk een absolute en
stimulerende must. Enig bezwaar kan men hebben tegen zijn neiging om vanuit strikt
kwantificeerbare gegevens te vertrekken, hoe omzichtig (zie b.v. pp. 78-81) en mees
ter lijk hij dat ook doet. Daaraan gekoppeld blijft ook die andere vooronderstelling
ter dicussie als zou cultuur (‘Le quantitatif au troisième niveau’ volgens Pierre
Chaunu) voortkomen uit economische en sociale structuren. Hierdoor riskeert Vovelle
opnieuw verstrikt te raken in het reductionistisch stramien dat hij zo verdienstelijk
tracht te overstijgen. Toch twijfel ik er niet aan dat de mentaliteitsgeschiedenis het
historisch onderzoek een injectie van hernieuwde vitaliteit zal bezorgen. Ook op
didactisch vlak, om te beginnen al in het middelbaar onderwijs, bieden zich prachtige
kamen aan.

Anekdoten, alleen maar anekdoten?
‘Je kunt je (...) afvragen of er werkelijk onbeduidende gebaren bestaan; alsof er voor
de historicus enig onbeduidend gebaar zou kunnen zijn!’ schrijft Vovelle (161). Zo
wordt de pittige, kleurrijke anekdote weer in ere hersteld. Ze krijgt opnieuw zin,
want ze kadert in het omvattend geheel van overtuigingen en gebaren waarvan ze de
kristallisatie is. En wie etaleert op zinvolle wijze een groter aantal anekdotes dan
Philippe Perrot in zijn ‘geschiedenis’ van het vrouwelijk lichaam in de 18e en 19e
eeuw?2
Niemand had het enkele jaren geleden voor mogelijk gehouden een volwaardig,
zelfs briljant historisch werk te schrijven op grond van bronnen als Le cabinet de
toilette van ene barones Staffe (1891) of Traité des principes de l'art de la coëffure
des femmes van M. Lefèvre (1783). Het is in hoofdzaak op dit soort geschriften dat
Perrot zich baseert om uit te zoeken hoe en vooral waarom vrouwen van vorige
generaties zich zus en zo opdirkten, hun lichamen vervormden en kwelden (de
wespentaille!) om zich te conformeren aan de heersende mode en sociale
verwachtingen: ‘het zo te kneden dat het lichaam niet meer slechts een biologische
bestemming heeft, maar tevens een symbolisch instrument wordt’. Als een antropoloog
bespiedt Perrot de welgestelde Parisiennes uit vorige eeuwen: bij het aankleden,
tijdens de make up, bij de kapper en tot in bad en op het toilet toe! Wat hij registreert
is niet zelden verbijsterend. De dames uit de Grand Siècle en vooral de Verlichting
gaan verscholen achter dik opgesmeerde maskers die geen leeftijd laten vermoeden
maar veeleer een heraldische boodschap overbrengen. Zij torsen kapsels die het hoofd
naar het midden van het lichaam verwijzen, wringen zich in korsetten en gigantische
hoepelrokken: ‘een leef- en gedragswijze die geheel en al op het publiek is gericht’
(32). Maar reeds in de 18e eeuw daagt het keerpunt. Langzaam doet een burgerlijk
geïnspireerd individualisme zijn intrede. De aanval op de trompe-l'oeilcultuur van
de adel is ingezet. Er verschijnen aparte ruimten om te slapen, zich lichamelijk te
verzorgen, inclusief een geëigend meubilair zoals het bidet. Het schaamtegevoel
ontkiemt. Met de Revolutie haalt het bourgeoisindividualisme de bovenhand.
Kortstondig leidt dit tot lichamelijke bevrijding. Geen pruiken en korsetten meer,
2

P. Perrot, Werken aan de schijn. Veranderingen van het vrouwelijk lichaam in de achttiende
en de negentiende eeuw, Sun, Nijmegen, 1987, 292 pp.
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wel losse kleding en lichaamsoefening. Tot de burgerij gevangen raakt in de eigen
tegenstellingen. Waar het arbeidsethos de man dwingt tot een sober en somber pak,
wordt de vrouw de etalagepop van het maatschappelijk succes.
Maar er is meer en erger. De romanti-
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sche eis tot persoonlijke authenticiteit maakt het barok make-upmasker onmogelijk.
In de plaats komt de vrees psychologisch bij de anderen door de mand te vallen. Men
verhult het kwetsbare ik achter de dictatuur van de hygiëne die alles wil
gelijkschakelen. De vrouw wordt opnieuw in een bizarre bolster gewrongen. Korset
en de beruchte crinoline veroordelen haar niet alleen tot ostentatief nietsdoen (dat
oude adellijke voorrecht!) maar onderstrepen tevens de hypocrisie van de tijd. Door
de sobere opmaak lijkt ze zichzelf te tonen, de kleding verbiedt elke spontaneïteit
(tenzij het flauwvallen en hysterische buien). De kleding overaccentueert de
vrouwelijke vormen, maar op seksualiteit rust het sociaal taboe van gevaarlijke
ongeremdheid.
Pas naar de eeuwwisseling toe komt er wat verlichting. Pleidooien worden gehoord
om ook het vrouwelichaam tot meer beweging aan te zetten (mede geïnspireerd door
een fervent antiklerikalisme). Weer wordt de soepele kleding mode en meteen de
‘mythologie van de slanke lijn. De maat... wordt een geniepig keurslijf’ (194). We
bevinden ons meteen in de 20e eeuw met haar toenemende naaktcultuur waaraan de
auteur in zijn besluit enkele bittere bedenkingen vastknoopt. ‘In opeenvolgende fasen,
die gelijke tred houden met de opkomst van het individualisme, worden de normen
niet langer hardhandig opgelegd, maar doen ze zich in al hun soepelheid, geniepig
gelden langs de weg van chantage, vermomd als liefdevolle zorg, als wenk tot
ontplooiing en welzijn...’ (206).
Als we de werkwijze van Vovelle op dit werk van Perrot toepassen, merken we
dat hier van statistisch materiaal weinig sprake is. De beperktheid van de doelgroep
(de Parijse high society) maakt dit inderdaad overbodig. Anderzijds blijkt Perrot
geen oog te hebben voor het merendeel der vrouwen in de lagere sociale milieus of
voor de wederzijdse beïnvloeding van verschillende bevolkingslagen, behalve dan
de wisselwerking tussen adel en rijke burgerij. Meesterlijk is Perrot als hij
geschiedenis bedrijft ‘van de kelder tot de zolder’. Om de vrouwelijke verschijning
te verklaren, beperkt hij zich niet tot economische en sociale motieven, maar laat op
meesterlijke wijze zien hoe veelsoortige invloeden op elkaar inwerken. Hopelijk
krijgen we van Perrot nog eens een nieuwe monografie over de vrouw in de 20e
eeuw, waarin het individualisme het poedelnaakte ik zogezegd heeft bevrijd van de
laatste kluisters.
A. De Laet

Kritiek op Bordewijk-editie
In Optima, cahier voor literatuur en boekwezen, van zomer 1986 levert E.B.M.J.
Blomme onder de titel De Tekstediteur Betrapt. Over Bordewijks Rood Paleis
detailkritiek op de teksteditie van Bordewijks Verzameld Werk. Terecht stelt Blomme
dat een dergelijke uitgave zichzelf verplicht tot een zo ‘goed’ mogelijke tekst. Wat
‘goed’ in dezen heet, wordt ook nog eens uit de doeken gedaan: het jongleren met
varianten uit verschillende uitgaven is een vak apart. De conclusie van Blomme is
ongenuanceerd: ‘De verantwoording in het VW is in grote mate onvolledig en maakt
een volstrekt willekeurige indruk. Een der gelijke verantwoording is dan ook
misleidend omdat men denkt met een kritische uitgave te doen te hebben, maar niets
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is minder waar’. Op welke fouten is deze harde uitspraak gebaseerd? Ik geef zeven
opmerkingen vereenvoudigd weer.
1. De zesde druk van Rood Paleis
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wordt in het VW niet vermeld.
2. Men heeft de laatste druk gekozen die door de auteur nog gezien is, maar
Bordewijk heeft uitdrukkelijk gezegd dat hij niets wenste te wijzigen, ook geen fouten
in latere edities, omdat een boek nu eenmaal een ding-an-sich is. Deze keuze is dus
betwistbaar.
3. In de verantwoording van het VW worden vijf (5) varianten besproken. Na
vergelijking met de eerste editie stelt Blomme vast dat er 116 (honderdzestien) zijn;
85 daarvan komen uit de derde druk, de overige 31 werden in het VW toegevoegd.
Blomme telt 44 verbeteringen in het VW. Hij verwijt de editeurs dat ze een verandering
van ‘zijn goed’ in ‘zijn hoed’ niet toelichten. Zijn besluit is dat een tekst gebaseerd
op de tweede in plaats van de derde editie ‘tot een zuiverder editie zou geleid hebben’.
4. Iemand komt buiten uit Rood Paleis en voelt dat hij wat dronken ‘was’. Of
moest het ‘werd’ zijn. De reactie van de buitenlucht? Het VW koos voor het laatste.
‘De ervaring van de alcoholgebruikende lezer zal waarschijnlijk anders zijn’ denkt
Blomme. Erger is de verandering van ‘Geen Champagne vandaag, gewone rode wijn’
in ‘Geen champagne vandaag, geen rode wijn’, want deze bezoeker van Rood Paleis
drinkt ‘alleen maar rode wijn’. Hij is een stamgast en laat zich niet pluimen zoals de
echte hoerenlopers. Even storend is de wijziging, waarbij iemand niet slechts tijdens
de ‘laatste galanacht’ ongewenst is, maar ‘de laatste tijd’. Deze verschuiving - alsof
er elke nacht galanacht gehouden wordt - heeft te maken met het afschaffen van de
naamvals-n, zodat ‘den laatsten’ veranderde in ‘de laatste’ en de verwijzing naar
‘galanacht’ onduidelijk was geworden. En dat in een boek over ‘de ondergang van
de eeuw’ de zin dat deze eeuw niet sterven ‘wou’ verandert in ‘niet sterven zou’. Dat
doet ze duidelijk wel, maar tegen haar zin.
5. Wanneer een heer van stand en een bordeelhoudster mekaar met ‘je’ aanspreken
en dit bedoeld is als teken dat hij in de maatschappij omlaag gaat en zij omhoog, dan
is het veranderen van ‘henzelf’ in ‘hemzelf’, alsof het alleen over de heer ging en
niet over de verhouding als zodanig, een uiterst kleine, maar bedroevende fout.
6. ‘Het blauw van aderen’ wordt ‘het blauw van de aderen’. Een detail? Niet bij
een personage waarvan men zich afvraagt of hij wel aderen heeft.
7. Hier en daar ontbreken hele zinnen. Zelf heb ik me met deze problematiek niet
bezig gehouden. Ik geef ze hier puur ter overweging. Toch wil ik er één opmerking
aan toevoegen, die bij Blomme niet voorkomt. Een uitvoerige editie als deze, van
duizenden en duizenden pagina's, is altijd een compromis tussen verschillende
standpunten: zowel het pagina-aantal (dat door veel toelichtingen over een ‘n’ of een
‘m’ fel kan toenemen) als de invloed daarvan op de kostprijs als de tijdsdruk spelen
tegen de ideale zorgvuldigheid die de editeur wellicht wel nastreeft. Daarom is de
eindconclusie van Blomme toch iets te hard. Maar misschien ben ik wel een van die
lezers die, volgens Blomme, ‘hun hersens niet gebruiken’ en bij een eeuw die ‘niet
eindigen zou’ of ‘niet eindigen wou’, bij een man met ‘goed’ of ‘hoed’, met aderen
of zonder niet blijven stilstaan. Omdat ze het bos willen blijven zien ondanks de vele
bomen.
Leo Geerts
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Boekbespreking
Godsdienst
Piet van Boxel, Sjabbatskind. Vroegjoodse tradities over leven en dood, Gooi
& Sticht, Hilversum, 1987, 96 pp., f 19,50.
Een van de meest karakteristieke gegevens van het jodendom is de viering van de
sjabbat. Terwijl de beleving van de sjabbat aan christenen doorgaans geheel onbekend
is, hebben zij vaak op vervormde wijze wél weet van de verplichtingen die met de
viering van de sjabbat zijn verbunden. Met name dat laatste aspect is voor christenen
bepalend geworden voor hun typering van het jodendom. Niet zelden schilderen zij
het jodendom af als ware het niet meer dan een (uitzichtsloze) wetsonderhouding,
waar tegenover dan het absoluut bevrijdend karakter van het christendom wordt
gepropageerd. Een dergelijke voorstelling van zaken heeft in de geschiedenis, in de
exegetische commentaren en gepopulariseerde reconstructies van het jodendom voor
enorm veel ellende gezorgd. Dr Piet van Boxel, verbonden aan de vakgroep Nieuwe
Testament van de Rijksuniversiteit Utrecht, is er met dit boek op mijns inziens
overtuigende wijze in geslaagd zijn lezers duidelijk te maken dat bestudering van de
vroegjoodse bronnen over de sjabbat een heel ander beeld te zien geeft. Viering en
voorschriften vormen te zamen de twee polen van één spanningsveld dat sjabbat
heet. En precies dié samenhang komt in de christelijke exegese en verkondiging niet
aan het woord. Bij het lezen van dit boek is mij weer eens méér dan duidelijk
geworden dat het verstaan van het Nieuwe Testament volstrekt onmogelijk is zonder
kennisname van deze vroegjoodse sjabbatstradities. Immers, bijna zeventig (!) keren
wordt er in het Nieuwe Testament over de sjabbat gesproken. Een groot aantal van
die teksten krijgt pas tegen de uitleg van de oorspronkelijke vroegjoodse
achtergronden hun volledige betekenis. Daarnaast besteedt de auteur zeer uitdrukkelijk
aandacht aan de sjabbat-teksten in de synoptische evangeliën waar conflicten oplaaien,
zoals met name in de passages over het aren plukken op sjabbat en het merkwaardige
gezegde ‘laat de doden de doden begraven’. Dit boek is verplichte stof voor ieder
die geïnteresseerd is in het vroege jodendom en zijn relatie met de
nieuwtestamentische traditie(s). In feite kan geen christen het verantwoorden deze
bronnen niet te kennen. Een verklarende woordenlijst (pp. 93-94) en een register van
besproken plaatsen (pp. 95-96) vergroten de hanteerbaarheid en de naslagfunctie van
dit boek, dat u van harte wordt aanbevolen. Jammer vind ik het alleen dat de schrijver
zich onvoldoende heeft gerealiseerd dat de ondertitel van zijn boek voor veel lezers
van zijn boek waarschijnlijk tamelijk duister zal blijven.
Panc Beentjes

Harold S. Kushner, Als kinderen over God vragen. Een joodse benadering,
Ten Have, Baarn / Westland, Schoten, 1987, 157 pp., f 20.
Waarom wordt een tekst die in 1971 is geschreven en in 1976 in de Verenigde Staten
is gepubliceerd pas in 1987 in het Nederlandse taalgebied uitgegeven? De reden
ervan ligt voor de hand en is tamelijk doorzichtig. Rabbijn Kushner is de auteur van
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het boek Als 't kwaad goede mensen treft, dat bij dezelfde uitgever is verschenen en
inmiddels met 21 herdrukken een absolute best-seller genoemd mag worden. Dit,
gevoegd bij zijn boek Niets meer te wensen en toch niet gelukkig, dat al aan zijn 5e
druk
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toe is, hebben ervoor gezorgd dat men - nu zijn naam gevestigd is - ook een oudere
publikatie op de markt heeft durven brengen. Dit boek is - getuige het Voorwoord
-‘specifiek geschreven voor Joodse lezers’ (p. 10), maar heeft ook een breder publiek
wel degelijk iets te zeggen. Het is bedoeld om ouders en onderwijzers te helpen de
vragen van kinderen over God te (helpen) beantwoorden. Het is geen theologische
‘Dr. Spock’, een naslagwerk waar je even gauw een keurig netjes verpakt antwoord
uit kunt opdiepen als zich een of andere vraag voordoet. Kushner is in deze publikatie
nogal geïnspireerd door de ideeën van de Zwitserse psycholoog Jean Piaget in diens
Le jugement moral chez l'enfant (1930). In zes overzichtelijke hoofdstukken worden
nagenoeg alle problemen besproken waarmee kinderen ons kunnen confronteren
wanneer ze het over God hebben. Het zijn goede aanknopingspunten voor het
ontwikkelen van een eigen benaderingswijze; want niets is zo funest als het napraten
van antwoorden uit een boek, hoe goed ook.
Panc Beentjes

Judith Frishman e.a., Sara en Maria. Vrouwen in synagoge en kerk,
(OJEC-serie nr. 5), Kok, Kampen, 1987, 104 pp., f 15,90.
Eind 1981 werd het Overlegorgaan van Joden en Christenen in Nederland (OJEC)
opgericht. Voor het eerst werd aldus een orgaan in het leven geroepen waarin
vertegenwoordigers van de joodse gemeenschap en van de kerken elkaar op
gelijkwaardige basis ontmoeten om gemeenschappelijk een aantal taken aan te vatten.
Het OJEC ziet met name een taak in het verschaffen van informatie over joden en
jodendom en het bestrijden van vooroordelen die joden en christenen er over elkaar
op na houden. Daartoe is o.a. een reeks in het leven geroepen waarin telkens een
bepaald onderwerp in een aparte publikatie wordt gepresenteerd.
In dit vijfde deeltje staat de rol van de vrouw centraal. Twee joodse en drie
christelijke vrouwen schrijven er openhartig over haar verbondenheid met de
respectievelijke tradities, maar geven anderzijds ook lucht aan hun verlangen ruimte
voor zichzelf te kunnen realiseren binnen hun geloofsgemeenschap. De bijdrage die
mij het meeste van alle heeft getroffen is die van drs Hanneke van der Sluis. Zij weet
op niet mis te verstane wijze duidelijk te maken dat het feminisme ervoor dient te
waken geen enorme anti-joodse vooroordelen binnen te laten glippen. De wijze
namelijk waarop tamelijk veelvuldig Jezus' ‘bevrijdende’ houding ten opzichte van
vrouwen wordt getekend bevat heel vaak aanzetten tot anti-judaïsme!
Het enige dat ik op dit boekje heb aan te merken is zijn ondertitel, die een beetje
verwarrend, ja zelfs misleidend kan werken. De schijn wordt in elk geval gewekt dat
het zou kunnen gaan om nineties of ambten die vrouwen in de ‘synagoge’ en de
‘kerk’ uitoefenen. Dat item wordt echter betrekkelijk zijdelings in deze publikatie
aangestipt. Voor de rest geeft het boek een uitstekend beeld hoe joodse en christelijke
vrouwen elkaar bemoedigen en oproepen tot reflectie over hun wederzijdse situatie.
Panc Beentjes
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Drs. L.B. Schelhaas, Wie't kleine niet eert... Het gebruik van het lidwoord
bij persoonsnamen in het Nieuwe Testament, Kampen Cahiers deel 60,
Kok, Kampen, 1987, 50 pp., £13,90.
Wie de tekst van het Nieuwe Testament echt goed wil lezen en werkelijk verstaan,
dient - zo blijkt uit deze werkelijk fascinerende studie - op de kleintjes te letten. Zelfs
op de heel kleintjes, zoals het lidwoord bij eigennamen in het Grieks, iets dat naar
ons eigen taalgevoel zonder meer gemist kan worden. Hoewel de persoonsnamen in
het Grieks op zichzelf beschouwd geen lidwoord nodig hebben, treft men ze toch
regelmatig aan. Daar moet dan dus een bepaalde bedoeling achter zitten. In de
bestaande grammatica's is hieraan veel te weinig systematisch aandacht besteed.
In dit boekje, de tekst van een openingscollege aan de Theologische Hogeschool
te Kampen, wordt aan de hand van bekende passages uit het Nieuwe Testament de
functie van het lidwoord bij persoonsnamen nader toegelicht. Zo pleegt men
bijvoorbeeld bij de naam van een tegenstander het lidwoord niet te gebruiken, bij
iemand die men goed kent daarentegen wel; in officiële teksten waar de toon meer
formeel wordt gehouden ontbreekt het.
Naast talrijke korte illustraties van dit verschijnsel wordt de aan het begin van
deze studie uitgewerkte theorie getoetst aan enke-
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le meer omvangrijke passages, zoals de perikoop over de genezing van Lazarus (Joh.
11, 1-46) en het verslag in Handelingen 13-15.
Het boekje heeft mij van begin tot eind geboeid. Als oud-testamenticus ben ik
razend nieuwsgierig geworden naar het gebruik van het lidwoord bij persoonsnamen
in de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament. Dat ligt echter buiten
de scopus van deze brochure. In het tamelijk uitvoerige notenapparaat vindt men
echter zelfs geen enkele titel die daarop ingaat; en dit, terwijl over het lidwoord bij
de Tragici, Homerus, Herodotus en Thucydides verscheidene titels zijn opgenomen!
Zou hier nog een terreni braak liggen?
Een juweel van een boek.
Panc Beentjes

Hans van de Loo, De Brief van Jacobus, Katholieke Bijbelstichting, Boxtel
/ Uitgeverij Tabor, Brugge, 1986, 90 pp., £14,50.
De brief van Jacobus is bekend om de eenvoud (had Maarten Luther het niet over
‘de strooien brief’?) en om de ernst waarmee de schrijver een christendom van de
daad verkondigt overeenkomstig de beginselen van de bergrede. Het geschrift is vaak
beschouwd als een tamelijk losse aaneenrijging van spreuken en vermaningen. In
dit commentaar wordt echter nadrukkelijk aangetoond dat de brief, zowel in opbouw
als in thematiek, een duidelijke samenhang vertoont. Terwijl het boek op deze punten
dus hoog scoort, zijn er anderzijds enkele kanttekeningen te plaatsen. Waar deze
nieuwe rooms-katholieke serie Belichting van het bijbelboek vooral bedoeld is om
aandacht te vragen voor middelgrote tekstgedeelten, dreigt in deze
Jacobus-commentaar toch weer de vers-voor-vers uitleg te gaan overheersen, zodat
één van de belangrijkste doelstellingen (‘de brief is juist géén losse aaneenrijging
van spreuken en vermaningen’) niet gehaald dreigt te worden. Tamelijk storend vind
ik dat er op elke pagina van het boek een groot aantal cursief gedrukte woorden en
zinnen voorkomt, dat op den duur een aanslag doet op het geduld van de gebruiker.
En over cursief gesproken: waarom zijn binnen de vertaalblokken af en toe zinnen
cursief gezet (o.a. 1: 1:10.12.19; 2:8)? Gaat het om citaten uit het Oude en Nieuwe
Testament? En zo ja, waarom wordt dit nergens toegelicht; en waarom houdt het
verschijnsel na hoofdstuk 2 opeens op? Ook is niet duidelijk of het om een bestaande,
gereviseerde vertaling gaat of dat de auteur een geheel eigen vertaling heeft gemaakt.
Jammer dat de redactie de schrijver op die punten niet heeft opgeroepen tot meer
duidelijkheid.

Jan van Lin, Freek Nijssen, Gé Speelman (red.), Naar ‘God’ gevraagd.
Een hindoe, boeddhist, jood, christen en moslim in gesprek, Meinema, Delft,
1987, 60 pp., f 9,80.
Je kunt op heel verschillende manieren kennismaken met de belangrijkste
wereldgodsdiensten. Een tamelijk abstracte wijze is die waarbij men als het ware
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van buitenaf informatie tot zich neemt: men gaat lezen over hetgeen zo'n godsdienst
inhoudt. Heel anders is het om met personen die tot een bepaalde godsdienst behoren
rechtstreeks in gesprek te gaan om hun overtuigingen te leren kennen. Deze
laatstgenoemde aanpak is gekozen in het naar mijn mening heel aardige boekje (nr.
40 in de serie Ter Sprake) over de wijze waarop in elk van de vijf wereldreligies
sprake is van een ‘hoogste godheid’, een ‘laatste werkelijkheid’. Christenen spreken
over ‘God’, moslims belijden Allah en joden omschrijven de Godsnaam, b.v. met
‘de Heilige’. Aanbidden moslims, joden en christenen dezelfde ‘God’, of is er geen
sprake van verwantschap in het godsbegrip? En hoe zit dat dan met het hindoeïsme
en het boeddhisme? Spreekt men daar ook over ‘God’? In dit boekje komen de
aanhangers van vijf wereldgodsdiensten aan het woord over ‘God’. Vanuit hun eigen
ervaringswereld en kennis, in hun eigen stijl, maar wel binnen hun godsdienstige
traditie beschrijven zij wat ‘God’ betekent (of niet betekent) voor hen. In een
gezamenlijk gesprek van auteurs en redactie wordt vervolgens een aantal belangrijke
thema's samengevat.
Panc Beentjes
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Catherine Chalier, De aartsmoeders: Sara, Rebekka, Rachel en Lea, Gooi
& Sticht, Hilversum, 1987, 208 pp., £37,50 (verspreiding voor België:
Scriptoria n.v., Antwerpen).
Dit boek is strikt genomen geen poging tot een gedetailleerde analyse van de
bijbeltekst noch een historische verhandeling over de ‘vier moeders van Israël’.
Hetgeen de schrijfster ons aanbiedt is een globaal overzicht van de immense
leestraditie die in de joodse huize is gegroeid over de verhalen van de vier
aartsmoeders in Genesis 12-35. Met name wordt aandacht gevraagd voor de
middeleeuwse joodse exegeet Rasji en voor de soms gedurfde interpretaties van de
Zohar. Maar natuurlijk komen ook de meer klassieke joodse commentaren, zoals
Midraj en Talmoed ruim aan bod. Wat deze publikatie zo opvallend maakt is dat
deze bezinning over de vier aartsmoeders niet geheel en al schatplichtig is aan de
groten uit de traditie, maar daarnaast volledig afhankelijk is van het denken van de
moderne joodse wijsgeer Emmanuel Levinas. Hij is het dan ook die de studie met
een ‘Voorwoord’ heeft opgeluisterd (pp. 7-9). Men kan zich voorstellen dat deze
mengeling van klassieke joodse commentaren met moderne joodse filosofie een heel
eigen-aardige sfeer tot stand brengt, iets dat mijns inziens ook alleen maar in Frankrijk
mogelijk is. Na bestudering van dit boek blijft bij mij dan ook een tamelijk
merkwaardig gevoel achter. Het is geen uitleg van bijbelverhalen, het is ook geen
wijsbegeerte in de gebruikelijke zin; het is iets dat daartussen het midden houdt en
voor mij iets te psychologiserend is. Ik kan mij echter heel goed voorstellen dat velen
de aanpak van Catherine Charlier bijzonder zullen waarderen. Of dat ook de kring
van feministische theologen zal zijn durf ik niet te zeggen.
In een tamelijk uitgebreid notenapparaat (pp. 192-205) wordt steeds verwezen
naar de bronnen. Aan de vertalers - die overigens uitstekend werk hebben geleverd
- zou de vraag gesteld kunnen worden waarom zij nergens de reeds in het Nederlands
vertaalde werken van Levinas opvoeren, maar consequent de Franse titels, terwijl
bijvoorbeeld van Rasji wel de vertaling van Onderwijzer de leidraad is. Een register
van plaatsen maakt het mogelijk om snel bepaalde passages nog eens terug te vinden.
Panc Beentjes

Dr. Jacob Neusner, De Joodse wieg van het christendom, Kok, Kampen,
1987, 119 pp., f 18,90.
Jacob Neusner is hoogleraar aan de Brown University (Providence, Rhode Island,
VS) en heeft een werkelijk indrukwekkende reeks publikaties op zijn naam staan
over de geschiedenis van het jodendom en de joodse overlevering. In 1984 kwam
hij op de gedachte om uit dat omvangrijke oeuvre een aantal onderdelen tot een
boekje te bundelen waarmee zij die beginnen met de bestudering van het Nieuwe
Testament en het vroegste christendom hun voordeel zouden kunnen doen. ‘Doel is
de joodse wereld te beschrijven van het Land Israël, waar Jezus werd geboren, waar
hij leefde en waar zijn leven en zijn leringen vorm aannamen en hun oorspronkelijke
betekenis vonden’ (p. 7). Het werkje bevat vijf hoofdstukken: de verschillende
bevolkingsgroepen binnen het Israël van Jezus' tijd (1), drie typen van toenmalig
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jodendom (2) - een speciaal voor deze bundel nieuw geschreven bijdrage -, de
Farizeeën (3), het probleem van de ‘historische Hillel’ (4) en de visie van Jochanan
ben Zakkai op de verwoesting van de tempel (5). Via deze vijf thema's krijgt de lezer
een uitstekend overzicht van de joodse wereld waarbinnen het christendom zijn weg
heeft gezocht. De uitgever heeft op de achterflap laten afdrukken dat we te maken
hebben met een ‘helder geschreven boek’ dat even later bovendien ook nog als
‘toegankelijk’ wordt aangeprezen. Beide typeringen vind ik enigermate overdreven.
Ik kan mij namelijk niet aan de indruk onttrekken dat de vertaler het de lezer er niet
echt gemakkelijker op heeft gemaakt. Met name in het uiterst belangrijke hoofdstuk
over de Farizeeën (pp. 51-70) is dat voelbaar. Ieder die voor eens en altijd genezen
wil worden van het denkbeeld dat ‘Farizeeën’ identiek is aan ‘huichelaars’ doet er
goed aan dit opstel nauwkeurig te bestuderen en de moeizame vertaling maar op de
koop toe te nemen! Het hoofdstuk over de figuur van Hillel (pp. 71-100), een
vraagstuk dat Neusner beschrijft als de regelrechte tegenhanger van het in de zestiger
jaren zo actuele probleem van de ‘historische Jezus’, is erg interessant, maar lijkt
mij voor de beoogde doelgroep veel te technisch van aard.
Het moge duidelijk zijn dat het boek bij mij duidelijk tegenstrijdige gevoelens
heeft opgeroepen. De bedoeling waarom het is sa-
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mengesteld is prijzenswaardig; het publiek dat er iets aan heeft zal eerder uit
theologiestudenten bestaan dan uit welwillende lezers zonder enige theologische
vooropleiding. Enigszins verbaasd ben ik tensione over de wijze waarop de
oorspronkelijke titel Judaism in the beginning of Christianity (Philadelphia 1984) is
weergegeven. De Nederlandse titel bevat in elk geval een suggestie die in die uitgave
afwezig is.
Panc Beentjes

Klaus Berger und Carsten Colpe (Hrsg.), Religionsgeschichtliches Textbuch
zum Neuen Testament, Texte zum Neuen Testament, Band 1, Vandenhoeck
& Ruprecht, Göttingen, 1987, 328 pp., DM. 48.
Wanneer we het Oude en het Nieuwe Testament lezen ontstaat bij ons niet zelden
de neiging om deze werken volkomen te isoleren uit de tijd en de plaats waarin ze
zijn ontstaan. Een wezenlijk bestanddeel van exegese is daarom de bijbeltekst - indien
mogelijk - te situeren tegen de achtergrond van godsdiensthistorische parallellen. In
de zeventiger jaren deed Walter Beyerlin zijn bekende Religionsgeschichtliches
Textbuch zum Alten Testament (Göttingen, 1975) het licht zien, dat in een Nederlandse
vertaling verscheen onder de titel Godsdiensthistorisch tekstboek rond het Oude
Testament (Boxtel, 1976) en reeds geruime tijd tegen sterk gereduceerde prijs te
verkrijgen is. Nu is dan de nieuwtestamentische tegenhanger verschenen en
onmiddellijk springt een aantal zaken naar voren. Terwijl commentaren en secundaire
literatuur bij het Nieuwe Testament in de regel de voorkeur geven aan joodse,
oud-christelijke of gnostische ‘parallellen’, wordt in deze publikatie een zekere
voorkeur gegeven aan teksten uit de heidense Umwelt van het Nieuwe Testament.
Bijzonder belangrijk is mijn inziens dat in een aparte paragraaf van de Inleiding (pp.
18-26) uitdrukkelijk aandacht wordt besteed aan een classificatie van verschillende
typen van overeenkomst (en verschil). Blijkens het ‘Vorwort’ is het de opzet van dit
boek om bij het signaleren van die ca. 600 heidense ‘contact-teksten’ de volgorde
aan te houden van de nieuwtestamentische boeken. Met name in de eerste vier
paragrafen (pp. 27-127) is men daar echter van afgeweken: eerst wordt Markus
behandeld, dan de teksten uit de zgn. Logiabron, vervolgens het ‘Sondergut’ van
Mattheus, gevolgd door dat van Lukas. Hier heeft niet de canon, maar de
bronnentheorie het pleit beslecht. De werkwijze in dit fraaie boek is als volgt: na het
noemen van de nieuwtestamentische plaats worden van de (doorgaans heidense)
parallel de volledige gegevens vermeld, inclusief een datering. Dan volgt een vertaling,
die - in een kleiner lettertype - wordt afgesloten met een toelichting over het waarom
van precies déze parallel, de eigenaardigheden ervan e.d. Bij het bestuderen van deze
publikatie viel mij op dat relatief veel heidense parallellen gedateerd worden na de
totstandkoming van de ermee corresponderende nieuwtestamentische teksten. Wordt
door deze werkwijze de nieuwtestamentische tekst dan niet tot ‘moedertekst’
gebombardeerd? Samen met het in 1979 bij dezelfde uitgever verschenen werk van
H.G. Kippenberg - G.A. Wevers, Textbuch zur neutestamentlichen Zeitgeschichte
geeft deze publikatie een uitstekend beeld van de wereld waarbinnen het Nieuwe
Testament tot stand is gekomen.
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Panc Beentjes

Sociologie
K.W. Thompson (ed.), Ethics and International Relations. Ethics in Foreign
Policy, Vol. II, Transaction Books, New Brunsweek en Oxford, 1985, 154
pp., £11,60.
Zoals J.L. Gaddis het in de inleiding van zijn bijdrage schrijft: men moet ver zoeken
om een onderwerp te vinden dat ingewikkelder is en moeilijker te behandelen dan
de relatie tussen ethiek en buitenlands beleid. Het moet tot de verdiensten van de
Amerikaanse ‘Council on Religion and International Affairs’ worden gerekend dit
tenminste te hebben geprobeerd. Onderhavige publikatie vormt een neerslag van
deze poging. De negen bijdragen zijn allemaal geschreven vanuit dezelfde ethische
zorg: hoe het idealistisch beeld van het ‘nooit meer oorlog’
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verzoenen met het realistische karakter van de internationale betrekkingen? Het
vraagstuk is niet nieuw. De spanning tussen nationale veiligheid en internationale
ethiek, tussen Machiavelli en Kant, ontmoet men reeds in Thucydides' verslag over
de Peloponnesische Oorlogen. Vandaag vinden we ze terug in de Oost-West-relatie:
interventie in derde landen, bewapeningswedloop, CIA- of KGB-operaties... worden
rationeel verklaard als verdediging van de nationale veiligheid, terwijl ze vanuit
internationaal-moreel perspectief als laakbaar worden beschouwd. Merkwaardig
genoeg duikt deze fundamentele tegenstrijdigheid ook in de hier gebundelde bijdragen
op. Een aantal auteurs hangt Augustinus' stellingen over de rechtvaardige oorlog aan,
anderen zijn van oordeel dat in ons nucleaire tijdperk geen enkele oorlog nog te
rechtvaardigen is. Al is bijna geen enkele bijdrage helemaal vrij te pleiten van een
zekere vertekende visie op het wereldgebeuren - blijkbaar onvermijdelijk voor
Amerikaanse auteurs - en al komen er enkele storende fouten in voor (b.v.: Hitler
zou Finland zijn binnengevallen in 1944), het gaat hier om een waardevolle publikatie.
Dat geldt dan vooral voor de bijdrage van J.L. Gaddis, Morality and the Cold War:
The American Experience en die van Todaro, Ethics, Value and Economic
Development.
Erik Faucompret

Ian Chambers, Popular Culture. The Metropolitan Experience, Methuen,
London, 1986, 244 pp., BF. 510.
Een van meest markante ontwikkelingen binnen de hedendaagse sociologie is de
herontdekking van het alledaagse. Onderwerpen als populaire cultuur en volksgeloof
trekken steeds meer belangstellenden binnen het vak. Vaak result eert deze nieuwe
trend in gortdroge etnografieën of modieuze beschouwingen over ‘le quotidien’.
Wetenschappers met meer sociologische verbeeldingskracht doen daarentegen bewust
aan genre-vermenging. Zij combineren treffende citaten uit dagboeken of romans
met goedogende illustraties, fragmenten uit interviews, persoonlijke observaties,
statistische informarle én brokstukken theorievorming. Zo'n bricolage van
uiteenlopende werkvormen en materialen leert vaak heel wat meer over de beleving
van de banale alledaagsheid door de modale burger dan de volgens strikt
wetenschappelijke procedures verkregen informatie.
Een geslaagd voorbeeld van dergelijke ‘wild sociology’ is het voorliggende boek
van Ian Chambers over de symbiose tussen stedelijkheid en populaire cultuur.
Chambers publiceerde eerder reeds een boek over popmuziek als een jonge, maar
eigenstandige populaire cultuurvorm (Urban Rythms, Macmillan, London, 1985).
Pop- en rockmuziek keren ook in deze rijkelijk geïllustreerde studie terug. Ze zijn
sinds de jaren vijftig immers een niet weg te denken onderdeel van ‘the sounds of
the city’. Welke klanken eraan voorafgingen (de Tin Pan Alleymuziek, de jazz) en
wat ons zoal nog te wachten staat aan grootstadsmuziek (kosmopolitische
collage-pop), doet Chambers eveneens kort maar krachtig uit de doeken. Het deel
over stadsgeluiden wordt gecomplementeerd door een drietal hoofdstukken over de
beelden-stad. Chambers schetst hierin de opkomst en neergang van het film-tijdperk.
Voorts wijdt hij een paar interessante beschouwingen aan de verhouding tussen film
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en televisie. Toch laat hij in dit deel belangrijke kansen liggen. De stedelijke
iconografie omvat immers heel wat meer dan enkel film- en televisiebeelden. Juist
in een studie over de relatie tussen stad en populaire cultuur (ik schreef haast
pop-cultuur) hadden foto's van en commentaren bij uitstalramen, neonreclames,
advertentie-panelen, modieuze ‘looks’ enz. niet mogen ontbreken. Het gaat hier net
als bij filmbeelden of popklanken om hoogst commerciële media. Getuigt hun
alomtegenwoordigheid in de moderne stad niet van de radicale onteigening door de
cultuurindustrie van alle authentieke populaire cultuur?
In de afsluitende hoofdstukken verzet Chambers zich tegen zo'n eendimensioneel
cultuurpessimisme. Anders dan bij voorbeeld een Adorno het wil, liquideert de
cultuurindustrie helemaal niet de mogelijkheid tot een individuele en zelfs collectieve
toeeigening van de duizenden waren. Uit het aanbod bricoleert ieder voor zich, al
dan niet in samenwerking met anderen, een eigen wereld waarin het goed toeven is.
Of zoals Chambers schrijft: ‘The vivid languages of the cinema, television, pop music
and magazines are translated into personalized styles, manners, tastes and pleasures:
under given conditions, in particular situations, we take reality to pieces in order to
put it back
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together with a further gain in meaning. The signs (of the street - RL) are inhabited,
appropriated, domesticated’ (p. 185). En juist in deze ‘individual urban strategies’
ligt volgens Chambers ook het populaire moment van de moderne commerciële
stadscultuur.
Rudi Laermans

Literatuur
Bart Mesotten, Haikoe-boek, De Nederlandsche Boekhandel/Uitgeverij
Pelckmans, Kapellen, 1986, 496 pp.
In feite zou je dit boek in omgekeerde volgorde moeten lezen. In het tweede deel
staan de oorspronkelijk Nederlandse haikoe's van Bart Mesotten, zorgvuldige
miniatuurgedichtjes om en rond de kring van het leven; in het eerste deel worden we
als het ware binnengeleid in het atelier van de dichter die ons over zijn inspiratie en
zijn techniek vertelt. Uiteindelijk gaat het erom die gedichten zo te lezen en te beleven
dat je intuïtief aanvoelt, hoeveel verschillende betekenislagen zo'n klein vers van
drie regels kan hebben. Drie regels, een van vijf lettergrepen, dan een van zeven en
tenslotte nog een van vijf. En daarin wordt de natuur (of de mens) zo raak getekend,
dat je, zoals blijkt uit het eerste deel, soms bladzijden nodig hebt om de zin ervan te
duiden. Daar het zo'n korte vorm is, kan en moet de dichter, in het Japans, in vertaling
of oorspronkelijk in de eigen taal, op alle verdere details letten, de seizoenen volgen,
de juiste woorden vinden, allerlei klankverbindingen uittesten. Haikoe's kunnen een
diepere, filosofische of zen-mystieke betekenis hebben, maar Mesotten pleit voor
een genuanceerde benadering van die verklaring die te vaak tot pseudo-mystiek heeft
geleid. Hij leidt ons binnen in alle lettergrepen en beelden van de haikoe, wijst op
de Japanse traditie, maar verwijst ook naar gedichten van Gezelle en Van Ostaijen
en Timmermans die evengoed in deze traditie zouden passen. Hij vergelijkt niet
alleen verschillende vertalingen, maar ook de verschillende stadia van zo'n vertaling
en van de ontwikkeling van een oorspronkelijk gedicht. Dit is niet bedoeld als een
definitieve literairwetenschappelijke studie over het fenomeen Haikoe in onze
literatuur; het is een combinatie van een mooie verzenbundel met een soort
‘werkboek’, een handleiding voor geïnteresseerden en een uitnodiging om in de
wereld van de haikoe binnen te treden. Het is een boek om naast je bed te leggen en
regelmatig open te slaan:
Wie in haikoe leeft
zal een zonsondergang
belangrijk vinden.
Of een gedichtje dat Brecht zou waarderen:
Met welbehagen
beluistert de loodgieter
het leeglopend bad.
Waarvoor mijn dank. Aan de loodgieter en
aan Bart Mesotten.
Ludo Abicht
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Frits van Noord, Roosjes thuiskomst of Het dubbelleven van JVK, Manteau,
Antwerpen/Amsterdam, 1987, 160 pp., BF. 495 / f 25,50.
Nog geen half jaar nadat Jeroen Brouwers zich verplicht heeft gevoeld de ware naam
te onthullen van Dirk van Babylon, auteur van de met de Leo J. Krynprijs bekroonde
debuutroman De zwarte bruidegom, publiceert Manteau weer een debuut van een
auteur van wie de identiteit onbekend zou moeten blijven. In een brief van juni 1987
aan recensenten en tijdschriftredacteurs wou L. Deflo wel kwijt dat Frits van Noord
het pseudoniem is van een bekende, in België wonende hoogleraar, die tal van
wetenschappelijke publikaties op zijn naam heeft, maar met Roosjes thuiskomst in
de literatuur debuteert. Lezers die het ventisme van Forum nog als literair credo
hebben en op zoek willen gaan naar de man achter het boek kunnen volgend citaat
op p. 21 als een hint opvatten: ‘soms dacht ik dat de verlatenheid haar lief was zoals
Hadewych de kwelling van Gods afwezigheid liefgehad moet hebben’. Het
hoofdpersonage van de roman is de 51-jarige Jef Van Kessel, licentiaat in de
psychologie, die verliefd wordt op een 25 jaar jongere patiënte, Roosje, die twee
mislukte zelfmoordpogingen achter de rug heeft. Haar eigenlijke probleem is
eenzaamheid. Jef werkt een plan uit waardoor hij een perfect dubbel leven kan leiden:
als pater familias in een gezin met vrouw, twee getrouwde kinderen en een kleinkind,
en als minnaar van Roosje, voor wie hij tegen zijn
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zin evenzeer een typische vaderfiguur blijft. In zijn commentaren op zijn gezinsleven
legt Frits van Noord zijn personage uitspraken in de mond die aan Elsschot herinneren.
Maar in de opdracht van anderhalve bladzijde die Tsjip voorafgaat is méér emotie
samengebald dan in de 160 pp. van Roosjes thuiskomst. Het slot van de roman wordt
gekenmerkt door dezelfde ambiguïteit waarmee Johan Daisne De man die zijn haar
kort liet knippen deed eindigen. Ook daar stond de vermeende/echte relatie van een
oudere man met een veel jongere vrouw centraal.
Een roman en zeker een debuutroman met één woord karakteriseren vraagt
ongemeen veel nuancering. Toch meen ik met ‘lijzig’ de kern te vatten van deze
roman. In de Zuidnederlandse betekenis volgens Van Dale betekent dat: ‘zacht,
langzaam, fijn’ en in de algemeen Nederlandse betekenis: ‘saai, zeurderig’.
J. Gerits

Christa Wolf, Störfall, Luchterhand, Neuwied, 1987, 119 pp.
Het ongeval in de kerncentrale van Tchernobyl heeft de mogelijke vernietiging van
de aarde nog eens zeer tastbaar gemaakt. De Russische catastrofe was voor de
DDR-schrijfster Christa Wolf [Nachdenken über Christa T. (1968), Kindheitmuster
(1977)] de aanleiding voor een zeer gelukte bestandsopname van een aantal dilemma's
waarmee de huidige samenleving wordt geconfronteerd. In Störfall beschrijft een
vrouwelijke verteller in de voltooid tegenwoordige tijd de dag waarop het nieuws
over de vrijgekomen radio-activiteit haar bereikt. De behandeling van de kernramp
en haar gevolgen voor de leefwereld van de verteller wordt afgewisseld met passages
over haar broer, die op de bewuste dag een hersenoperatie moet ondergaan. De keuze
van het letsel lokt niet enkel een confrontatie uit tussen de mogelijkheden en de
grenzen (lees: doodsgevaren) van de techniek, maar laat Wolf ook toe de bespreking
van de atoomrisico's te koppelen aan de ontwikkeling van de eigenschappen waardoor
de mens zich van de aap ging onderscheiden. In de evolutie naar het superbrein toe
speelt de taal uiteraard een belangrijke rol. Wolf vraagt zich af of de overdreven
activering van één hersenhelft voor taalgebruik niet ten koste gaat van een instinctiever
gedrag en een daaraan verbonden ‘objectiviteit’ die volgens haar het resultaat zou
kunnen zijn van een gelijkmatige activering van de twee helften. Een dergelijk
(simplistisch?) verband tussen taalgebruik en gemiste kansen leidt uiteraard tot het
in vraag stellen van de eigen praktijk. Naar het einde toe roept Wolf toch met enig
vertrouwen Heart of Darkness van Joseph Conrad op als één van de literaire teksten
waarin de essentie van het zijn wordt doorgrond.
Störfall is de opvolger van de vertelling Kassandra (1983), waarmee Wolf een
genuanceerde positie innam in het debat over de rol en de eigenheid van de vrouw.
Cassandra voorspelde de ondergang van Troje. Met verwijzing naar deze antieke
figuur poneerde Wolf de idee dat de vrouw een groot onheilsbewustzijn bezit en
daarom aanspraak kan/moet maken op verantwoordelijkheid. Wolf hoeft de ondergang
niet meer te voorspellen. Ondanks haar twijfels aan het nut van de literatuur neemt
ze in Störfall terdege haar verantwoordelijkheid op.
Luc Herman
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Elémir Bourges, Le crépuscule des dieux, Christian Pirot, Saint-Cyr sur
Loire, 1987, 267 pp., FF. 96.
Hoofdpersoon van deze decadente roman is een schatrijke en excentrieke Duitse
prins, de onttroonde laatste nazaat van een groot geslacht. Hij brengt zijn ballingschap
door in een fabelachtig paleis op de Champs Elysées, waar hij zijn gasten o.a. onthaalt
op schitterende privévoorstellingen van toen nog onbekende fragmenten uit Wagners
Götterdämmerung. Zijn eigen verdere ‘Dämmerung’ wordt intussen bespoedigd door
de nodige femmes fatales en door de tegennatuurlijke neigingen van zijn kinderen:
één van zijn zoons pleegt zelfmoord na een incestueuze nacht met zijn zuster, de
oudste poogt zijn vader neer te schieten en wordt krankzinnig. Alie decadente thema's
zijn dus op het appél. Le crépuscule verscheen in 1884, hetzelfde jaar als Huysmans'
bekendere A rebours, en hoort dus bij de trend-setters van het Fin de Siècle. Als het
boek tot de betere voorbeelden van het genre blijft behoren, dan misschien vooral
door de kritische afstand die het tegenover de sindsdien zo gretig hernomen thema's
bewaart. De decadenten dachten uit te zien op het uiteinde van de wereld; EB laat
zien dat
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het om het einde van een wereld ging. Honderd jaar na de Franse Revolutie zijn de
nog en de net niet meer regerende vorsten hun eigen parodie geworden; de hoofse
praal, die in de Baroktijd een grootse levenskunst was, wordt letterlijk én figuurlijk
ex-centriek in een wereld waar technologische vooruitgang en rationele efficiency
de hoofdtoon gaan voeren. De hofstijl demonstreerde, in zijn verspillingen en zijn
nutteloos-gecompliceerde etikettes, een soevereine vrijheid, die scherp afsteekt bij
de nauwgezette toegewijdheid van de burgerman; waar de tweede bekrompen lijkt,
gaat de eerste fascineren, zonder nochtans meer te kunnen worden dan een steriel,
want voorbijgestreefd, alternatief. Men gaat zich dan te buiten aan geforceerde
overtredingen, die opbieden tegen de innerlijke verarming. EB slaagde erin die roes
bij zijn personages te tonen zonder zichzelf te beroezen; zijn boek behandelt een
verziekte en verziekende nostalgie.
Daar komt bij dat de intrige goed in elkaar zit en dat de auteur zich een zeer
geschikte taal wist te creëren door zijn 19e eeuws Frans te doorspekken met tournures
en zegswijzen van 17e eeuwse moralisten. Het mengsel is nog fascinerender geworden
nu ook zijn moderne laag zichtbaar honderd jaar oud is. De kaft van deze zeer fraai
uitgevoerde heruitgave toont een fragment van een Belgisch decadent doek, Les
trésors de Satan (1895) van Jean Delville uit het Museum voor Schone Kunsten te
Brussel. Ook dat doek was voor mij een ontdekking.
P. Pelckmans

Mario Praz, Het verdrag met de slang, vert. Thea Klok, Arbeiderspers,
Amsterdam, 1986, 616 pp.
Beroemd is Mario Praz vooral geworden door zijn studie La carne, la morte e il
diavolo nella letteratura romantica (1930), veelal meer bekend onder de titel van de
Engelse vertaling The Romantic Agony. Daartoe bleef het thema van de morbide,
pathologische kant van de romantiek echter niet beperkt; uitwerkingen kreeg het in
talloze artikelen die vanaf het einde van de jaren twintig verschenen. Een groot aantal
daarvan werd in 1972 bijeengebracht in een bundel die onlangs in Nederlandse
vertaling verscheen.
De keuze voor deze, bij mijn weten, eerste vertaling van Praz in het Nederlands
is enigszins raadselachtig. Het alom bekende standaardwerk had eerder voor de hand
gelegen. De nu gepresenteerde bundel Het verdrag met de slang vormt een nogal
heterogeen geheel, waarin langere essays, zoals dat over Poe, worden afgewisseld
met enigszins veredelde recensies, waarvan niet altijd duidelijk is wat hen boven de
dagwaarde van de journalistiek verheft. Dat neemt niet weg dat de bundel kleine
juweeltjes bevat van doorzicht, kennis en stilistisch vermogen. Anderzijds geeft juist
de soms wat al te opzichtig uitgestalde eruditie, die met de naam Praz bijna
spreekwoordelijk samengaat, wel eens aanleiding tot enige ergernis, die aan de glans
van de reputatie van verfijning van de meester afbreuk doet.
Thea Klok zorgde voor een goed lezende vertaling, al beschouwde zij kennelijk
alleen de Italiaanse tekst als haar werkgebied. Regelmatig blijven (soms omvangrijke)
Engelse en Franse citaten onvertaald staan. Omdat Praz ze op de betreffende plek
ook niet vertaalde (waarbij hij dan nogal willekeurig te werk moet zijn gegaan)? Het
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lijkt me nauwelijks voldoende reden. Zelfs wanneer men de afwisseling van taal tot
taal als stilistisch kenmerk wil handhaven, dan nog zou een als voetnoot of bijlage
toegevoegde vertaling een aangename service aan de lezer zijn geweest.
Ger Groot

Fay Weldon, The Heart of the Country, Hutchinson, Londen, 1987, 199
pp, £8,95.
Deze laatste roman van Fay Weldon werd al als televisieserie gebracht op de BBC,
in het kielzog van de erg populaire en erg succesrijke verfilming van The Life and
Loves of a She-Devil. Dit maal gaat het er echter veel minder spectaculair aan toe.
Het boek vertelt een verhaal van het hart van het land en dat hart is ziek, doodziek.
In een dorpje tussen de Glastonbury Tor, de plaats waar Koning Arthur en met hem
het magische, matriarchale England is begraven, en de Mendip Mast, een televisieen radio-antenne die het platteland voorziet van wat de stad en de beschaving te
bieden hebben, vinden we als in een microcosmos wat er in het Verenigd Koninkrijk
zoal fout gaat: de hele omgeving is in handen van twee gewiekste zakenmannen, een
antiekhandelaar en een immobiliënverkoper. De vrouwen zijn zon-
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der uitzondering slachtoffers, het meest nog Natalie, die door haar echtgenoot in de
steek werd gelaten. Als de vertelster het begin van Natalies problemen verhaalt,
storen de al te opdringerige sloganachtige tussenkomsten. De vertelster wordt
belangrijker dan haar verhaal. In de manier van vertellen herkennen we - als in een
parodie - de Weldon van de eerste romans. Al snel blijkt dat de vertelster deel uitmaakt
van het verhaal en dat ze in een gekkenhuis zit opgesloten omdat ze een moord heeft
gepleegd. Als dan ook nog duidelijk wordt dat ze als vertelster niet erg betrouwbaar
is - ze krijgt medicarle en corrigeert zichzelf voortdurend - begint de lezer(es) zich
terecht af te vragen wat hier nu eigenlijk de bedoeling is.
Toch slaagt Weldon erin te boeien. De personages beginnen te leven en hun
vitaliteit overleeft de stereotypieën. De spanningsvelden tussen de mythische centra
van antenne en oude burchttoren leveren wat zijdelingse commentaren op over leys
en mystieke krachten die echter niet storen omdat ze uit de pen van een waanzinnige
vloeien. Vooral de vrouwenfiguren zijn zoals gewoonlijk erg complex en trefzeker
getekend; het verhaal zelf houdt voldoende verrassingen in petto, hoewel het slot (de
vertelster krijgt een huwelijksaanzoek van haar psychiater) wat al te gekunsteld
aandoet. Een mindere Weldon, zeker niet zo sterk als The Life and Loves of a
She-Devil, maar nog steeds erg genietbaar.
Geert Lernout

Jeremy Reed, Selected Poems, Penguin, Harmondsworth, 1987, 240 pp.,
£4,95.
De auteur van deze bundel behoort tot de jongste generatie Britse dichters. Zelden
heeft een jonge dichter zo'n krachtige debuutbundels geschreven als By the Fisheries
(1984) en Nero (1985). Twee bundels die volledig in deze uitgave zijn opgenomen,
een goede kans dus om in één keer met deze interessante dichter kennis te maken.
Reeds poëzie heeft de stem, het idioom en het timbre die alleen echt grote dichters
zo vroeg in hun carrière bezitten. Een vergelijking met Dylan Thomas ligt voor de
hand. Toch is hij geen natuurtalent, daarvoor is zijn werk te veel doordacht en
gestructureerd. Dat is geen verwijt, integendeel, in de moderne Britse poëzie volgen
in het kielzog van Ted Hughes horden mindere dichters die een natuurpoëzie
bedrijven, waar nu net aan ontbreekt wat Reed in hoge mate bezit. Met Hughes en
Seamus Heaney heeft hij de enorme rijkdom van zijn woordenschat en het
meesterschap in versvormen gemeen, wel gebruikt hij meer woorden van Franse en
latijnse oorsprong. Door de opeenstapeling van vreemde woorden komen zijn
gedichten bij een eerste lezing vaak pretentieus en precieus over. Toch slaagt hij erin
om met een minimum aan woorden een maximum aan effect te creëren. Een voorbeeld
is de laatste strofe van ‘Outgoings’:
‘Sea-kale and sea-campion
their saline hardiness
sempiternally endure.
With us, a valediction
beneath a transient rainbow,
here today and gone
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forever like swallows
unable to find a home.

Al in de gedichten uit Nero, maar ook in het nieuwe werk, bewijst Reed dat hij meer
is dan een landschaps- en natuurdichter. Hij gebruikt de mogelijkheden van zijn
ambacht net zo goed in een gedicht over een kleptomaan, over het schrijven van een
roman of over een ongeschreven brief. Ik kijk uit naar nieuw werk van deze auteur
die door David Gascoyne terecht de beste van zijn generatie werd genoemd.
Geert Lernout

Theater
Wolfgang Winterhager, Zur Struktur des Operndialogs. Komparative
Analysen des musikdramatischen Werks von Richard Strauss, Peter Lang,
Bern, 1984, 239 pp., sFr. 49.
Jens Malte Fischer (Hrsg.), Oper und Operntext, Winter, Heidelberg, 1985,
311 pp., DM. 69.
Dialoog, een principieel kenmerk van een spreekdrama, wordt bij Winterhager
fenomenologisch geconfronteerd met de muziekdramatische eigenschap van de
‘conversatiestijl’ zoals die kenmerkend wordt geacht voor het opera-oeuvre van R.
Strauss. Met uiteraard talrijke musicologische deelanalyses en met statistische,
gekwantificeerde ver-
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algemenigen van tussentijdse eigenschappen of tendenzen ontwikkelt S. het begrip
‘simultaneïteit’, altijd al een structured aspect van het theater dat op een en hetzelfde
moment uiteenliggende zintuigelijke impulsen aanbiedt, hier gepreciseerd tot het
gelijktijdige functioned worden van communicatief taalgebruik en auctoriële
muziekexpressie. De diverse functies door Strauss ingebracht (distinctie, emfase,
variatie) laten S. toe daarin de muziek- en opera-systematische identiteit van Strauss
te herkennen.
Fischer bundelt een serie vooral dramaturgische opstellen die zowel
systeemimmanente aspecten als periodestijlspedfieke of auteurseigen problemen
behandelen en die de hele tijd van ontstaan tot vandaag betreffen. Genrestudie (b.v.
muziekblijspel, historisch fresco, sprookjesopera) of librettoconcept (bij Verdi, Boito,
Debussy, Schreker, Busoni, Britten of Reimann) lopen altijd op een
rode-draad-discussie uit over de relatie tussen tekstidentiteit en muziekpartituur. De
variatie in thematiek, methode en opvatting maakt eenheid in deze uiteenzetting
onhaalbaar en belangrijk is de specialistische bibliografie m.b.t. het operalibretto dat
de bundel triomfantelijk afsluit.
C. Tindemans

Jacques Heers, Vom Mummenschanz zum Machttheater. Europäische
Festkultur im Mittelalter, S. Fischer, Frankfurt, 1986, 350 pp., DM. 39,80.
Afscheid nemen van het monolitische beeld van de middeleeuwen is de bedoeling.
De dominantie van kerk en heilsboodschap, van feodale hiërarchie en melancholische
minnezang wordt niet ontkend maar alle aandacht wil gaan naar de collectieve angsten
en de culturele onstandvastigheid. S. ontwerpt het raam van een dubbele cultuur; de
strenge, rechtlijnige die tot vandaag het overgeleverde patroon heeft bepaald en de
grillige, de onrustige, de groteske die in de volksfeesten en de collectieve roes
periodische hoogtepunten heeft ingehouden. Ook die, zo stelt hij, is uit de kerk en
haar rituelen ontstaan. Was in en aansluitend bij liturgische feesten al vrij vroeg
ruimte voor speelse kritiek op de strikte kerkhiërarchie gangbaar, dan ontstaat door
het groeiende stedelijke karakter van cultuur een andersoortig gehalte in deze
seizoenfeesten. Is carnaval aanvankelijk niet los te denken van kerkfeest, dan houden
de nieuwe narrenverenigingen niet terug met het ridiculiseren van plaatselijke en
kerkelijke overheid. De klad kwam er in toen de stadsoverheid het initiatief zelf in
handen nam, de vorm van uitbundige zotheid wel aanhield maar alles geleidelijk
uitholde door het om te buigen tot een demonstratie van welstand en zelfpromotie.
De aanvankelijke parodie van de autoriteit werd een theatrale enscenering van stadsen staatsmacht.
C. Tindemans

Hartmut Heinze, Das deutsche Märtyrerdrama der Moderne, Peter Lang,
Bern, 1985, 116 pp., sFr. 29.
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In de terminologie van het drama betekent ‘martelaar’ uiteraard wel iets anders dan
wat strikt in de heiligenkalender past. Het vasthouden aan een overtuiging en daarvoor
de dood niet schuwen is een motief dat zowel in het antieke als in het middeleeuwse
drama voorkomt binnen een religieus-gemotiveerd raam. De 17e eeuw echter brengt
reeds geleidelijk laïcisering en er valt zelfs een historische lijn uit te tekenen waarlangs
het drama van toen tot vandaag het begrip tragiek tracht te plaatsen binnen deze
cirkel van houvast en zelfbewustzijn. S. schetst deze stippellijn om zich te kunnen
concentreren op enkele vitale varianten in het 20e eeuwse Duitse drama
(Hofmannsthal, Kaiser, Barlach, Hauptmann en Brecht). Met een strikte tekstanalyse
(waarin de beschikbare vakliteratuur instemmend en afwijzend opgenomen zit) gaat
hij de zelfopgelegde standbepaling van tragische figuren na, synthetiseert de evolutie
binnen elk drama en ontwerpt een mentale bepaling van de visie van elk auteur om
ze tensione samen te binden in een graduele bundel eigenschappen waarin
overeenstemmende en bijzondere, onderscheidende kenmerken de specifieke plaats
van de individuele auteur aangeven. Het lijkt me overigens logisch dat hij aan dit
vijftal ook meer auteurs, tijdgenoten zowel als meer recente, had kunnen toevoegen
om zowel de verscheidenheid aan te tonen als de obsessie zich precies met deze
thematiek bezig te houden.
C. Tindemans
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Norbert Münnig, Das Theater Schwarzamerikas. Von der Fremd- zur
Selbstbestimmung, Peter Lang, Bern, 1985, 171 pp., sFr. 41.
In (toch al te beknopte) lijnen beent S. door de sociale en culturele aanwezigheid
van de zwarte Noordamerikanen binnen een kader dat ongenuanceerd roodwit
marxistisch is. Nergens wordt er voldoende lang stilgestaan bij historische factoren,
tenzij om ze in een klassenstrijderige slogan meteen een wishful-thinking-oplossing
te gunnen. De kenmerken van het zwarte theater, van bijzondere amusementsvormen
in de 19e eeuw tot het militante guerilla-achtige theater in deze tijd, worden zelden
formeelesthetisch benaderd, nagenoeg nooit dramaturgisch, enkel thematisch-politiek
doorgelicht waarbij hoofdzakelijk het anti-blanke standpunt flink onderstreept wordt.
De informatieve kant is bovendien te zwak uitgewerkt terwijl de kenschetsen van
belangrijke auteurs (b.v. Langston Hughes, en uiteraard LeRoy Jones en Ed Bullins)
wel meer licht opvangen maar onvoldoende ingaan op wat nu de dramatische identiteit
van deze auteurs uitmaakt.
C. Tindemans

Thomas Kirchner, Raumerfahrung im geistlichen Spiel des Mittelalters,
Peter Lang, Bern, 1985, 206 pp., sFr. 40.
Het raadselen over de wijze waarop zich in de middeleeuwse liturgie langzamerhand
theater heeft ontwikkeld, blijft voor de opeenvolgende generaties een opwindende
bezigheid. Aan de vele suggestieve verklaringen van voorgaande decennia heeft S.
een veelbelovende nieuwigheid toegevoegd. Het gaat er daarbij niet om een
verbeeldingsrijke bedenking; de hypothese wordt in uitputtende argumentering bepleit
en ze zal mede opgaan in de theorie en geschiedenis van het theaterbegin. De visie
vertrekt van de strikte liturgie die als beweging binnen een sacraal gebouw wordt
verbijzonderd waaruit het processie-principe is ontstaan. Een veelheid van
oorspronkelijke teksten wordt dan zorgvuldig afgetast om bewijsplaatsen te bereiken
die precies op deze bewegingsstructuur (van het lichaam als gestiek, van de lichamen
als motoriek van een interactiegroep) passen. Het aanvankelijk rijkelijk speculatief
aandoende argument staaft zich in vele overtuigende gegevens die bovendien
consequenties vertegenwoordigen om bepaalde opvattingen van theater (de
middeleeuwen t.o. de renaissance, de renaissance t.o. de barok, tot vandaag toe)
anders te beoordelen. Een rijke polemiek met de gezaghebbende stemmen uit het
recente verleden ontaardt nergens in gelijkhebberij, is een intellectueel genoegen.
De bereikte analyseresultaten worden dan getoetst aan twee historische teksten (Ludus
de Antichristo en le Jeu d'Adam). Voorbeeldig.
C. Tindemans

Hannelore Wolff, Volksabstimmung auf der Bühne? Das Massentheater
als Mittel politischer Agitation, Peter Lang, Bern, 1985, 284 pp., sFr. 62.
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In de eerste jaren na de Sowjetrevolutie, tijdens de Weimartijd in socialistische
arbeidersorganisaties en in de eerste jaren van het nazibewind ontstonden er uit deels
gelijklopende, deels eigen behoeften vormen van massatheater die S. hier vergelijkend
en daardoor onderscheidend heeft gepresenteerd. De ideologische premisse in
Sowjet-Rusland bouwde het herdenkingsfeest van grote gebeurtenissen om in
herinnering en reconstructie; de drijvende geest, de vooraanstaanden in concept en
uitvoering, de receptie, de verzetsargumenten worden omstandig aangegeven. De
Duitse arbeiders, deels geïnspireerd door wat ze uit de Sowjetunie opvingen, deels
vanuit de eigen socioculturele werking met de turnbonden, gingen sterker de
symbolische richting uit, hadden ook nauwelijks wat te vieren en moesten dus wel
toekomstperspectieven in tastbare euforie omzetten. De nazi's namen in het Thingspiel
deze socialistische vormen over maar mythiseerden ze; de centrale dwang waarmee
het theater in deze optiek werd gestuurd, wordt breed gedocumenteerd. Geen van de
drie historische theatervormen heeft zich staande gehouden. De Russen gingen over
tot het socialistisch realisme, de Duitse arbeiders werden overrompeld, de nazi's
braken onverwachts deze inspanning af. Het was tevens het einde van een periode
waarin massiviteit werd geïnterpreteerd als een authentieke theatervorm, tegelijk
ook een opgeven van een opvatting van wat theater kan of moet doen.
C. Tindemans

Richard Foulkes, ed., Shakespeare and the Victorian Stage, Cambridge
UP, Cambridge, 1986, 311 pp., £30.
Was Shakespeare in de Britse 19e eeuw lang
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geen onbekende, aanvaard op zijn (defecte) tekstoverlevering of zijn (Elizabethaanse)
theaterwaarden werd hij alvast niet; hij werd integendeel, maar daarin niet verschillend
van wat thans voor ons modern wordt geacht, naar de hand gezet, naar de smaak en
de behoefte van het opvoerings-, niet het schrijfmoment. Je kan dat natuurlijk ook
‘experimenteel’ theater noemen en aardig wat bijdragers tot deze overzichtsbundel
zijn daartoe dan ook bereid. Deze 21 essays van meestal wat neopositivistische,
feitensprokkelende theaterhistorici buigen zich over de veranderende spreek- en
speelstijl (met zo talrijke grote acteurs als Macready, Kean, de Irvings, Ellen Terry
of Beerbohm-Tree), de invloed op de eigen auteurs, de relatie scène-schilderkunst
(b.v. de Pre-Rafaelites) of muziek (b.v. Sullivan), theater in de provincie en buiten
Groot-Brittannië. Boeiend, en uitnodigend tot vergelijken met b.v. de continentale
conventie, is het relaas over de identificatietendens in het Victoria-theater die in zijn
Shakespeare zichzelf opzocht en ook terugvond: het huisbakkene, het sentimentele,
het decoratief-authentieke, het declamatorische, zeg maar het
spectaculair-melodramatische, niet zo ver af trouwens van wat nu nog in het Londense
West End verlangd wordt, op de tv massaal aangeboden. Wat, bij alle incidentele
kennisrijkdom en -verheldering, deze tijd (en deze bundel) mist, is een mentaal frame
van de tijd waarin pas Shakespeare kon worden wat hij volgens deze documenten
diende te zijn: curieus i.p.v. intelligent, uitzonderlijk i.p.v. normaal, archetype i.p.v.
subject.
C. Tindemans

Ernst Schumacher, Neue Schriften zur darstellenden Kunst, Henschel,
Berlin, 1986, 347 pp., DDR.M. 29,50.
De bekende Brecht-expert mag voor de tweede keer zijn standpuntbepalingen
bundelen die aantonen waarom hij in de DDR de officiële woordvoerder van de
marxistische theaterwetenschap is. Theater wordt weliswaar als kuntvorm altijd het
fundament van waaruit zijn verklaringen vertrekken, maar de eventuele identiteit
laat staan autonomie wordt enkel verantwoord op grond van de overtuiging dat het
in staat is tot, erger nog, verplichting heeft de socialistische opvatting uit te dragen,
te vestigen en te verstevigen. Om het even welk aspect van het theater wordt
aangeraakt, altijd loopt het wel op een marx- of lenincitaat uit, dat dan omstandig
bevestigd wordt. Problemen van artisticiteit, van acteren, van regisseren, van
repertoirebeleid eindigen consequent in een ideologische belijdenis. Irritant, ver van
logisch, en eindeloos. Ondertussen hoort het wel thuis in het corpus van teksten die
de opstelling tegenover het verschijnsel theater in onze tijd illustreren en
documenteren.
C. Tindemans

Kunst
Jean Dubuffet, Bâtons rompus, Minuit, Parijs, 1986, 95 pp., FF. 50.
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Bâtons rompus is een lang imaginair interview met de schilder Jean Dubuffet, dat
oorspronkelijk teruggaat op een reeks gesprekken die de auteur in 1976 voerde. Die
fragmenten werden later uitgeschreven en geordend en na de dood van de schilder
in 1985 op diens bureau teruggevonden. Tot op dat moment was hij nog bezig geweest
met veranderingen, aanvullingen en uitwerkingen, waarmee deze tekst kan gelden
als een van zijn laatste geschreven getuigenissen.
In deze fragmenten toont Dubuffet zich zoals hij dat in zijn schilderijen deed:
verrassend, overrompelend, verbeeldingsvol, niet te plaatsen, niet te binden aan
dogma's of conventies. En ook hier doet de man die na de oorlog de gangmaker werd
van de figuration autre en de art brut tot ontwikkeling bracht, boven alles aanspraak
en beroep op de verbeeldingskracht, de ontwikkeling van de spontaniteit. Zoals hij
zich niet vastlegde op een stijl of een schilderachtige taal, zo legde hij zich ook in
het denken op geen enkel systeem, geen enkele premisse vast. Maar wat in de
schilderkunst een gerechtvaardigd zoeken kan zijn naar nieuwe plastische middelen,
kan in een fragmentarisch denken maar al te gemakkelijk uitmonden in loutere
contradictie, en dat gevaar is in de fragmenten van Dubuffet zeker aanwezig: de
suggestie is vaak belangrijker dan de coherentie, zoals ook in zijn beeldend werk de
suggestie van de textuur, een oneigenlijke vermenging van materialen, altijd
belangrijker was geweest dan de ontwikkeling van een stijl.
Charo Crego
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Personalia
Lieven De Cauter, geboren 1959. Licentiaat in de kunstgeschiedenis en doctorandus
in de filosofie. Maakt deel uit van WITT (Werkgroep Intellectuele Technologie &
Techniek).
Adres: Ortsstraat 21, B-1000 Brussel
André De Laet, geboren 1946. Licentiaat geschiedenis. Leraar geschiedenis, antieke
cultuur en esthetica aan het Xaveriuscollege te Borgerhout. Schrijver van een boek
over de vormentaal van de Italiaanse kunst.
Adres: Apollostraat 62, B-2600 Berchem.
Guy Freiermuth, geboren 1945. Licentiaat communicatiewetenschappen (VU Brussel).
Docent pers aan het Provinciaal Hoger Instituut Toegepaste
Communicatiewetenschappen te Antwerpen.
Adres: Offerandestraat 71, B-2008 Antwerpen.
Leo Geerts, geboren 1935. Licentiaat Germaanse filologie. Medewerker van De
Nieuwe, Dietsche Warande & Belfort, De Vlaamse Gids. Leraar.
Adres: Waalhofstraat 51, B-2100 Deurne.
Kristien Hemmerechts, geboren 1955. Doctor in de Germaanse filologie. Eerst
aanwezende assistente aan de Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius, Brussel.
Adres: Molenstraat 79, B-3078 Everberg.
Kees Hertogh, geboren 1957. Studeerde geneeskunde. Docent (filosofie en medische
ethiek) aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Adres: Biesboschstraat 34, NL-1078 MT Amsterdam.
D.F. Scheltens, geboren 1919 te Ruisbroek. Promoveerde in de wijsbegeerte aan de
Katholieke Universiteit van Leuven. Naast artikels in diverse tijdschriften publiceerde
hij o.m. De tijd van God, Mens en mensenrechten en Inleiding tot de wijsbegeerte
van het Recht. Doceert rechtsfilosofie aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen.
Adres: Vermeerstraat 7, NL-65521 LT Nijmegen.
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Ethiek: begrenzing of verruiming van de economie?1
L. Van Bladel s.j.
‘Hij was niet alleen een voortreffelijk bedrijfsleider, maar ook een moreel hoogstaand
mens’. ‘Ethisch is dat project misschien zelfs absoluut noodzakelijk, maar economisch
is het niet haalbaar, er valt dus gewoon niet aan te denken’. ‘Ethiek is één ding,
economie is iets anders’. Of om het wat subtieler met de Amerikaanse godsdiensten maatschappijfilosoof Michael No vak te zeggen: ‘In de discussie over capitalism
and ethics wordt, zowel van rechts als van links, voortdurend vergeten dat de drie
maatschappelijke machtssferen uit elkaar moeten worden gehouden, ze hebben elk
hun eigen spelregels. Die drie sferen zijn de economische (or business), de publieke
(or formal government) en de moreel-culturele (made up of such diverse elements
as the press, the universities, writers and artists, and the churches)’2. Merkwaardig
is niet het onderscheid dat hier gemaakt wordt - en inderdaad vaak over het hoofd
wordt gezien - tussen economie, politiek en cultuur, maar ten eerste dat economie
direct gereduceerd wordt tot business - net als politiek tot formal government. Ten
tweede echter en vooral dat alleen aan de culturele sfeer het adjectief ‘moreel’ wordt
gekoppeld, dat dus ethische keuzen en beoordelingen aan media, universiteiten,
schrijvers, kunstenaars en kerken worden overgelaten. Dat soort nederigheid
dispenseert economen van hun eigen ethische verantwoordelijkheid. Economie is
één ding, ethiek is iets anders. Ongetwijfeld wordt in onze dagen meer en meer
gereageerd tegen die voorstelling van zaken. Ook in ons land rijzen ze als paddestoelen
uit de grond: discussies, colloquia, congressen, artikelen, werkgroepen, universitaire
onderzoekscentra met als thema: ‘economie en ethiek’. Twee jaar geleden werd in
deze instelling de Leerstoel A. Van Melkebeke door de econoom, Michel Falize,
Rector van de Katholieke Universiteit van Rijsel, aan die

1
2

Rede uitgesproken bij de plechtige opening van het academiejaar van de Handelshogeschool
Antwerpen op 29 september 1987.
M. Novak, The Spirit of Democratie Capitalism, Simon & Schuster, New York, 1982.
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thematiek gewijd. Mij werd gevraagd hier vandaag te spreken over... economie en
ethiek.
Het spreekt vanzelf dat ik in een openingsrede, die kort moet zijn, die problematiek
niet adequaat, laat staan exhaustief kan behandelen, gesteld dat ik het zou kunnen
als ik over meer tijd zou beschikken. Ik leg u alleen maar enkele bedenkingen ter
overweging voor, bedenkingen die voortdurend bij mij opkomen als ik lees of hoor
hoe het probleem van de verhouding tussen economie en ethiek vaak wordt gesteld.
Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat in veel aan de gang zijnde pogingen om
economie en ethiek dichter bij elkaar te brengen - de uitdrukking zelf spreekt al
boekdelen - nog altijd wordt uitgegaan van de veronderstelling dat economie en
ethiek, van zich uit, aan elkaar vreemde, zoal niet tegengestelde activiteitssferen zijn
die alleen van buiten uit met elkaar geconfronteerd kunnen worden en zo mogelijk,
maar dat is dikwijls niet mogelijk, verzoend. Aan dat vooroordeel liggen bepaalde
visies, zowel over ethiek als over economie ten grondslag. Dat ze gescheiden en zelfs
tegengesteld worden opgevat ligt in een grote mate aan het feit dat enerzijds ethiek
gereduceerd wordt tot een veel bekrompener en daardoor begrenzender instantie dan
zij in wezen is, en dat anderzijds economie gereduceerd wordt tot een veel enger en
daardoor veel ongenadiger activiteitssfeer dan zij eigenlijk is. Zolang die misvattingen
niet uit de wereld worden geholpen, vrees ik dat alle zogenaamde
verzoeningspogingen, ik zeg niet uitzichtsloos, maar toch zeer fragmentair zullen
blijven, doekjes voor het bloeden. Ik heb als titel opgegeven: ‘Ethiek: begrenzing of
verruiming van de economie?’ U vermoed terecht dat mijn keuze al is gemaakt. Ik
probeer inderdaad de stelling te verdedigen dat ethiek geen aan de economie externe,
de economie van buiten uit begrenzende, maar een in de economie interne, de
economie van binnen in verruimende instantie is. Wat bedoel ik met ‘niet van buiten
uit, maar van binnen in’? Wat bedoel ik met ‘verruiming van de economie’? De
eerste vraag betreft ethiek in het algemeen, de tweede meer bepaald de economie.

Ethiek: niet van buiten uit, maar van binnen in
De distinctie ‘niet van buiten uit, maar van binnen in’ betreft de fundamentele vraag
hoe ethiek zich verhoudt tot om het even welke specifiek menselijke activiteit, dus
ook tot de economie. De citaten waarmee ik nogal lapidair begonnen ben, hadden
geen ander doel dan er ons op attent te maken dat ethiek nog dikwijls beschouwd
wordt, en jammer genoeg
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ook beleefd, als een aparte activiteitssfeer, naast, zoal niet tegen onze normaal
menselijke activiteiten. Alsof er zoiets bestond als het zedelijk goede of verkeerde
in het luchtledige, alsof er ook maar één specifiek menselijke activiteit zou bestaan
die zichzelf niet moet bevragen naar haar eigen ethische kwalificatie of deficiëntie.
Is ethiek niet veeleer die instantie, binnen al onze activiteiten, die ervoor moet zorgen
dat die activiteiten zelf volwaardig menselijk ontwikkeld worden? Anders uitgedrukt:
ethiek is geen andere activiteit, eerder een instantie die al onze activiteiten anders
moet proberen te maken, in de zin van menswaardiger. Die menswaardigheid is
echter niet buiten de economie, maar binnen de economie, of binnen de politiek of
de cultuur te zoeken. Het komt me voor dat hooggestemde ethici dat nogal eens
vergeten. Ook in de zgn. waardenethiek werkt het Kantiaanse dualisme tussen zgn.
puur natuurlijke geluksdrang en zgn. puur redelijk plichtsbesef nog dikwijls door.
Dat dualisme wordt niet overwonnen door minder over plichten, meer over waarden
te praten, zolang over die waarden zelf abstract wordt gefilosofeerd. Zo moeten we,
denk ik, in het debat over economie en ethiek, op onze hoede zijn voor de
tegenwoordig te gemakkelijk gemaakte tegenstelling tussen waren of waarden,
welvaart of welzijn, radicaal gereduceerd tot de tegenstelling tussen hebben of zijn.
Alsof het in de economie alleen maar over hebben, welvaart en waren zou gaan,
helemaal niet ook over waarden, welzijn en zijn überhaupt, alsof het, omgekeerd, in
de ethiek alleen maar over zijn, welzijn en waarden, helemaal niet ook over waren,
welvaart en hebben zou moeten gaan.
Ik denk dat we, voor een adequate ethiek, beter in de leer kunnen gaan bij Paul
Ricoeur dan bij Max Scheler of Gabriel Marcel. Een abstracte waardenmetafysiek,
vooral een brutale scheiding tussen ‘être et avoir’ rukken niet alleen ethiek en
economie, maar meteen ons hele mens-zijn uiteen. De bekende triade van Ricoeur:
‘avoir, pouvoir, valoir’ (hebben, kunnen, gelden of, wat versimpeld uitgedrukt,
materie, macht en minne) is een antropologische triade. Ricoeur bedoelt dat ons
mens-zijn (‘l'être’, maar dan wel ‘l'être humain’), van meet af aan begrepen als een
sociaal, een samen-menszijn, pas tot zijn volle recht kan komen als het niet alleen
cultureel en politiek, maar ook economisch bevredigd wordt. Wij redden ons b.v.
niet uit onze cultuurcrisis, die waarschijnlijk wel een en ander te maken heeft met
onze dolgedraaide economie, zolang we de economie zelf, als wetenschap, als
bedrijvigheid en als systeem, ongemoeid laten en

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

198
ons heil alleen maar verwachten van boven-economische, metafysische, religieuze
of etherisch-ethische waarden3.
Als ethiek zich niet - ik zeg niet uitsluitend, maar ook - inlaat met economie,
vervult ze gewoon een van haar essentieelste taken niet, om de eenvoudige reden dat
economie, begrepen als voortbrengst, uitwisseling en verbruik van sociaal nuttige
goederen en diensten, huishoudkunde4, activiteiten betreft die aan de basis liggen
van al onze andere activiteiten, ja zelfs al onze andere activiteiten doortrekken. Het
allereerste wat ons ethisch te doen staat is dan ook de economie meer au sérieux te
nemen. Paradoxalerwijze zijn het echter niet alleen, zelfs niet zozeer de ethici, maar
de economen zelf die de economie, als wetenschap, als bedrijvigheid en als systeem,
onderwaarderen. De reden is niet ver te zoeken: hoe minder essentieel menselijk een
activiteit is of wordt voorgesteld, hoe minder ethische verantwoordelijkheid ervoor
moet worden opgenomen. Niet van buiten uit, maar van binnen in moet ethiek eerst
en vooral de economen zelf ertoe aanzetten zich fundamenteel te bezinnen over de
antropologische, dus meteen sociale draagwijdte van hun handelen en denken. Het
klinkt tautologisch als ik zeg dat ethiek er eerst en vooral moet voor zorgen dat
economie werkelijk economie zou zijn, maar het is geen tautologie, omdat de
economie, niet alleen praktisch, maar ook theoretisch, feitelijk nog al te vaak
gereduceerd wordt tot veel minder dan wat zij is.
Binnen om het even welke activiteit heeft ethiek als eerste taak de betreffende
activiteit tot haar wezenlijke opdracht op te roepen, om het met een geleerd woord
te zeggen: te authentificeren, wat heel wat anders is dan een inbreuk op haar
autonomie. Ik zal proberen dat straks in mijn tweede deel, over ethische verruiming
van de economie, iets nader toe te lichten. Binnen om het even welke activiteit heeft
ethiek echter als tweede taak de betreffende acitiviteit te oriënteren. Voor de economie
betekent dit dat ze opgevat en beoefend dient te worden in functie van wat hoger is
dan zij zelf. Dat ik weigerachtig sta tegenover de brutale scheiding tussen ‘être’ en
‘avoir’, betekent natuurlijk niet dat ik heel ons mens-zijn tot hebben gereduceerd wil
zien. Er zijn nog het ‘pouvoir’ en het ‘valoir’ van Ricoeur, nl.

3

4

In zijn cultuur-kritisch essay Bron en Horizon. Het avondland uit de impasse (Lannoo, Tielt,
1985) springt b.v. ook Mark Eyskens m.i. te licht heen over de ingeburgerde economische
praktijken en theorieën die mede oorzaak zijn van de sociale, metafysische en religieuze
crisis van het Avondland.
Andere ‘definities’ van economie, zoals b.v. die in het hiernavolgend artikel van A.
Vandevelde, Geld, filosofie en economie wordt gesugereerd, reduceren m.i. de economie tot
één van haar ingrediënten of kenmerken, b.v. de uitwisseling of ruil, b.v. de spanning tussen
behoeften en schaarse middelen, enz. enz. Hier ligt nog veel stof ter discussie.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

199
politiek en cultuur, politiek dan wel iets ruimer, iets minder partijpolitiek opgevat
dan gewoonlijk wordt gedaan, zoals eveneens cultuur wel iets meer omvat dan kunst,
laat staan kunstconsumptie. Ik zei daarstraks dat economie aan de basis ligt van al
onze activiteiten, dat ze zelfs al onze andere activiteiten doortrekt. ‘Aan de basis’ is
niet hetzelfde als ‘aan de top’. Dat al onze activiteiten economische aspecten hebben,
betekent nog niet dat ze volledig, excuseer me het lelijke woord, ‘vereconomiseerd’
mogen worden, dat economie, bovendien dan nog eng opgevat, al onze activiteiten
doorslaggevend mag bepalen.
We mogen hier de vraag niet ontwijken of in onze samenleving de economie niet
een grotere rol speelt dan haar eigenlijk toekomt. Misschien heeft ze dat wel altijd
gedaan, ik geloof het niet, maar goed, met de explosieve toename van haar macht,
is de invloed van de economie op onze politiek en onze cultuur misschien toch wel
iets groter geworden dan ooit tevoren. Wat de verhouding economie-politiek betreft,
ik geloof niet dat ze te herleiden is tot het probleem van de verhouding particulier
initiatief - staatsinterventie5. Want dan ontwijken we de eigenlijke kwestie, de vraag
of het niet precies eng-economische motieven, belangen en machten zijn die
doorslaggevend bepalen hoe aan de bestuurlijke top aan politiek wordt gedaan, en
vooral - politiek is nu eenmaal meer dan het ‘formal government’ van Novak - hoe
het met de politieke machtsparticipatie van de gewone burger is gesteld. Wat de
invloed van de economie op onze cultuur betreft, ik geloof niet dat er veel onderzoek
nodig is om te bewijzen dat wij tot een verregaand ‘vereconomiseerde’ cultuur zijn
gekomen. Oriënteren van de economie als basisactiviteit betekent: haar specifieke
bijdrage in functie stellen van wat aan de top of aan de horizon van al onze
werkzaamheden moet staan. We hebben daar vooralsnog geen betere verzamelnaam
voor dan ‘cultuur’. Is economie de basissfeer waarin moet worden ingestaan voor
de produktie, de distributie en de consumptie van sociaal nuttige goederen en diensten,
dan is cultuur de nog ruimere sfeer, waarin mensen tot geestelijk bevredigende
samenlevingsvormen komen: talen, instellingen, wetenschappelijke, wijsgerige,
erotische, esthetische, religieuze zin-expressies en eer-belevingen, menselijke
geldingsmogelijkneden (‘valoir’). Dat is wel iets meer dan boeken lezen en musea
bezoeken. Als onder bevordering van cultuur alleen maar bevordering van
kunstconsumptie wordt verstaan, zijn we natuurlijk gauw uitgepraat over de culturele
functie van de economie. Zij moet er dan maar alleen voor zorgen dat meer

5

Cfr. b.v. P. De Grauwe, De zichtbare hand (Lannoo, Tielt, 1986).
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mensen over de nodige koopkracht beschikken, b.v. om wat meer naar theater te
kunnen gaan. De ethische taak om de economie cultureel te oriënteren reikt verder.
Zij bestaat erin de economie zelf te bedenken en te beoefenen, expliciet met het oog
op een algemeen-cultureel, meer bevredigend menselijk samenwerken en samenleven:
b.v. investeren in socio-cultureel levensnoodzakelijk geworden reconversies, actief
meewerken aan een zinvolle werkgelegenheidspolitiek, socio-cultureel noodzakelijke
diensten economisch mogelijk maken, fundamenteel wetenschappelijk werk
economisch onderbouwen. Hiermee raken we de kern van de economische crisis als
cultuurcrisis. Die cultuurcrisis is meer dan de treurige zaak dat te veel mensen te
weinig naar concerten gaan. Zij bestaat o.m. hierin dat de economie zo teugelloos
ontwikkeld is geworden dat ze de krachten die nodig zijn om tot een rijkere cultuur
te komen, grotendeels voor haar eigen verengde doeleinden is gaan mobiliseren.
Misschien ligt daar toch wel een van de belangrijkste redenen waarom wij zo weinig
terechtbrengen van de culturele, ook artistieke renaissance die juist nu, dank zij de
wetenschappelijke, technologische en industriële innovaties, niet alleen nodig, maar
ook mogelijk is geworden. Hier stuiten we echter op de spreekwoordelijke nederigheid
van de economen. Hiermee kom ik aan mijn tweede punt.

Ethische verruiming van de economie
De nederigheid van de economen is minder onschuldig dan ze er uitziet. Het is wat
te gemakkelijk te beweren dat economie maar economie is, dat ethici, sociaal en
cultureel bewogenen er veel te veel van verwachten, dat de economische wetenschap
moeilijk iets anders dan een ‘trieste wetenschap’ kan zijn, dat de economische praktijk
nu eenmaal moeilijk anders dan ongenadig kan zijn, als men vooraf zowel de
economische wetenschap als de economische praktijk verengt tot veel minder dan
wat ze zowel in rechte als in feite zijn. Ethische verruiming van het concept
economische wetenschap lijkt mij een noodzaak van allereerste rang te zijn.
Bestaat het wetenschappelijke karakter van onze economische kennis hierin dat
die kennis met niets anders heeft te maken dan met ‘de aanwending van schaarse
middelen voor alternatieve doeleinden en met de oorzaakgevolg-relaties die men in
dat verband kan ontdekken door empirische waarneming’? Is het zo dat ze alleen
maar de relatie tussen middelen en door anderen gekozen of gewenste doeleinden
heeft te berekenen, dat zij geen eigen doeleinden heeft, dat zij m.a.w. een puur
instrumentele weten-
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schap is? Is het zo dat ‘het welvaartsbegrip dat in de welvaartseconomie gehanteerd
wordt formeel leeg is, dat het publiek - wat daar dan ook onder verstaan moge worden
- het welvaartsbegrip kan opvullen met om het even welke doelstelling, meer materiële
goederen, of alternatief meer solidariteit of meer schone lucht of meer zuiver water’?
Heeft de economische wetenschapper niets anders te doen dan de verhouding te
analyseren of te voorspellen tussen de kosten en de baten van om het even welk
sociaal, politiek of cultureel project dat haar wordt voorgeschoteld? Ik zeg niet dat
ze niet ook dat moet doen, mijn vraag is of ze zichzelf daartoe mag reduceren. Daartoe
kan de economische wetenschap alleen maar gereduceerd worden als men vooraf
het wezen zelf van de economie volledig herleidt tot een van haar onderdelen. Wordt
economie daarentegen ruimer, zij het dan wel doodeenvoudig, opgevat als
voortbrengst, uitwisseling en verbruik van sociaal nuttige goederen en diensten, dan
is de economische wetenschap ons misschien toch wel iets meer verschuldigd dan
alleen maar wat beschrijvingen en berekeningen. Dan wordt zij als wetenschap ook
geconfronteerd met de inhoud van wat ze te onderzoeken en te berekenen krijgt. Dan
gaat het niet alleen over de middelen-doel-rationaliteit maar ook over de
doelgerichtheid van de economische keuzen zelf, doelgerichtheid die antropologisch,
dus ook direct sociaal beoordeeld moet worden.
Ik pleit hiermee helemaal niet tegen een zo exact mogelijke kosten-batenanalyse,
alleen maar voor een vollediger kosten-baten-analyse, een analyse waarin ook
ecologische, sociale en culturele kosten en baten onder te brengen zijn. We spreken
tegenwoordig dan ook volledig terecht van gezondheidseconomie, milieu-economie,
arbeidseconomie. Wel blijft het een moeilijke, maar boeiende opgave die verschillende
benaderingen van economische kosten en baten te integreren in één meer globaal
verantwoorde kosten-baten-analyse. Ik pleit ook helemaal niet tegen
winst-maximalisatie. Ik pleit alweer voor een verruiming, ook van het begrip winst
of profijt zelf. Boekhoudkundige winst is niet zonder meer hetzelfde als economische
winst. Hier ligt o.m. heel het probleem van de zogenaamde nonprofit-sector waarvan
de baten, de zgn. opportunities best ook financieel wat meer in rekening zouden
kunnen worden gebracht. In één woord: ‘meerwaarde’ is ook economisch een zeer
polyvalent begrip. Om kort te gaan, als men zegt: ‘Ethisch is dat project misschien
wel absoluut noodzakelijk, economisch is het echter niet haalbaar, er valt gewoon
niet aan te denken’, wat bedoelt men dan met ‘economisch niet haalbaar’? Nog
belangrijker is echter de vraag of de economische wetenschapper er ethisch niet toe
geroepen is, al zijn ook econometrische kennissen en krachten in
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te zetten om dat, als ethisch noodzakelijk aanvaard project aan een oplossing te
helpen, door andere voorstellen, andere middelen te suggereren. Ethische
verantwoording van wetenschappelijk werk hangt m.a.w. ook fundamenteel samen
met de keuze van wat men wil onderzoeken.
Fundamenteel blijft de vraag of het waar is dat de zogenaamde sociaaleconomische
wenselijkheden of noodzakelijkheden, vrij door ‘het publiek’ worden geclaimd; dat
de economische wetenschap als zodanig daar niets over te zeggen heeft. Heeft de
economische wetenschapper niet ook de invloed te analyseren en te beoordelen van
de economie zoals ze praktisch bedreven of opgedrongen wordt? Is ‘het publiek’ wel
zo vrij in zijn keuzen als het wordt voorgesteld? Is b.v. de schaarste aan bepaalde
middelen en daarmee de zogenaamde onhaalbaarheid van een bepaald project, te
wijten aan een nu eenmaal onvermijdelijk gegeven, of is er inderdaad schaarste aan
bepaalde goederen, ook aan werkgelegenheid, omdat die schaarste in de hand wordt
gewerkt, misschien zelfs gecreëerd wordt door de wijze zelf waarop de economie
praktisch wordt bedreven? Dezelfde vraag kan worden gesteld omtrent de zogenaamde
behoeften, of ze nu als primair of secundair worden bestempeld6. Worden die niet in
een grote mate door de economische praktijken, ja door het zgn. neutrale economische
systeem zelf, gedicteerd, gemanipuleerd of gesmoord? Als wetenschap heeft de
economie m.a.w. ook de taak de economische praxis zelf onder de loep te nemen.
Dat betekent natuurlijk dat ‘ethische verruiming van de economie’ ook betekent:
ethische verruiming van de economische praxis zelf. Het spreekt vanzelf dat ik daar,
aan het eind van mijn toespraak, die al veel te lang is uitgevallen, niet meer uitvoerig
kan op ingaan. Wel mag ik misschien opmerken dat wat ik over de economie als
wetenschap heb gezegd, al in menig opzicht de economie als praktijk en als systeem
betrof. Ik wil u, tot slot, nog maar één, naar mijn oordeel wel fundamentele vraag
voorleggen. Moeten ondernemers, laten we liever zeggen, ondernemingen - want
hier zijn niet alleen bedrijfsleiders, ook aandeelhouders, ook werknemers en daarmee
ook, en niet in het minst, vakbonden in het geding - moeten zij zich niet meer vragen
stellen over wat geproduceerd wordt dan over hoe, zowel particulier als
syndicalistisch, winstgevend geproduceerd wordt? Volstaat het dat de financiële
baten de financiële kosten overtreffen om een onderneming economisch gezond te
noemen? Laat me niet zeggen wat ik niet zeg. Ik zeg niet dat ze financieel onrendabel
mogen zijn, ik vraag alleen of het voldoende is dat ze finan-

6

Cfr. b.v. Rudolf Boehm, Hoe nieuw is ‘het principe van een nieuwe economie?’, in Streven,
april 1983, pp. 591-598.
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cieel rendabel zijn. Zijn er geen andere, werkelijk economische motieven die in de
innovaties, de rationalisaties, de reconversies, maar ook in de nog voorspoedig
evoluerende bedrijven, misschien toch iets meer aan bod zouden moeten komen?
Om het wat cru te formuleren: wordt in het economisch proces zoals het nu
functioneert werkelijk geproduceerd, uitgewisseld en geconsumeerd om te voorzien
in de, ook in ons eigen rijke land, nog altijd heersende, zelfs toenemende, materiële,
sociale en misschien vooral culturele noden7? Dan zwijg ik nog over de drie grootste
economische, dus ook politieke en culturele problemen van onze tijd:
1. Het probleem van de ontwikkelingslanden;
2. Het Oost-West-conflict, dat minder ideologisch of politiek is dan het wordt
voorgesteld; het zgn. industrieel-militair complex zit hier voor meer tussen dan
wij bereid zijn te erkennen;
3. De werkloosheid, en het daarmee toenemende zin-verlies in ons eigen Westen.
Over het laatste heb ik elders al uitvoerig gesproken en geschreven8. Vooral
over de twee andere wereldproblemen hebben veel anderen veel zinniger dingen
te zeggen dan ik hier nu kan doen.
In ieder geval, en daarmee wil ik besluiten, onze onderzoekscentra, meer bepaald de
dialogen en discussies tussen zgn. ethici en zgn. economen - we zijn het allemaal
alle twee - hebben nog veel werk op de plank om de economisch ethische problemen
waarmee we worden geconfronteerd, iets dichter bij een oplossing te brengen. Ik ben
mij er van bewust dat ik meer vragen heb opgeroepen dan antwoorden gegeven,
vooral dat ik uiterst vaag en puur speculatief ben gebleven. Misschien kan ik mij
verschuilen achter Hegel. Die heeft eens in een brief geschreven: ‘De theoretische
arbeid, daarvan overtuig ik mijzelf dagelijks meer, brengt meer tot stand in de wereld
dan de praktische: is eenmaal het rijk der voorstellingen gerevolutioneerd, dan houdt
de werkelijkheid geen stand’9. Wat daar ook van zij, als ik u alleen maar overtuigd
heb van mijn mening dat ‘voortreffelijk bedrijfsleider’ en ‘moreel hoogstaand mens’
geen twee verschillende dingen zijn, ben ik al tevreden.

7
8
9

Cfr. L. Van Bladel, Arts tussen patiënt en maatschappij, in Streven, maart 1986, pp. 496-506.
Cfr. L. Van Bladel, Minder arbeid, meer werk, in Streven, april 1983, pp.579-590. Id.,
Universiteit, arbeid en cultuur, in Streven, november 1985, pp. 99-111.
G.W. Hegel, Briefe von und an Hegel, Hoffmeister (ed.), 1936, Band I, p. 253.
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Geld, filosofie en economie
Toon Vandevelde
Wat is geld? Vanwaar komt zijn macht? Wat maakt het zo begerenswaard? Economen
noch filosofen hebben deze vraag ooit ernstig onder ogen genomen. Economen
hebben geld altijd louter kwantitatief benaderd, zonder zich ooit vragen te stellen
over de ‘kwaliteit’ van die cijfers. Filosofen van hun kant vonden het van slechte
smaak getuigen zich voor geldkwesties - praktische zowel als theoretische - te
interesseren. Geen wonder dat de enige filosofie van het geld die ooit is geschreven,
afkomstig is van een socioloog, Georg Simmel. Het ligt niet in mijn bedoeling hier
in detail op Simmels Philosophie des Geldes (1900) in te gaan. Wel wil ik proberen
aan te tonen dat de vraag naar de macht van het geld uiteindelijk leidt naar een heel
nieuwe opvatting van het economische. Daartoe moeten we echter vooraf een kleine
omweg door de sociale wijsbegeerte maken.

Politieke theorieën van de soevereiniteit
In de sociale wijsbegeerte is de vraag naar het fundament van de eenheid van de
maatschappij aan de orde. Het menselijke samenleven lijkt in menig opzicht alles
behalve vanzelfsprekend. Mensen lijken immers onderling van mening te verschillen
over ongeveer alle belangrijke aangelegenheden die de maatschappij betreffen.
Samenlevingen worden steeds opnieuw bedreigd door allerlei conflicten: strijd tussen
corporaties, klassen, rassen, standen, generaties en geslachten. Wat maakt dat deze
verscheurdheid toch maar zelden degenereert in een openlijke oorlog van allen tegen
allen, dat deze maatschappijen ondanks hun intrinsieke verdeeldheid niet uiteenvallen?
De Franse filosoof Claude Lefort verdedigt in dit verband een interessante stelling1.
Een maatschappij kan zich volgens deze auteur slechts verenigen in de
gemeenschappelijke verwijzing naar een punt buiten de maatschap-

1

C. Lefort, Essais sur le politique (19e-20e siècle), Paris, 1986.
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pij. De concrete maatschappelijke verhoudingen kunnen slechts worden
gerechtvaardigd vanuit een fundament dat zelf niet menselijk is. Dat ‘symbolische’
fundament kan verschillende vormen aannemen. Sommige maatschappijen hebben
verwezen naar de wil van God, andere naar de Natuur der dingen of naar het Recht,
de Wet, de Rechtvaardigheid. Maar deze principes zijn inhoudelijk nooit nauwkeurig
gedefinieerd. Men treft in de geschiedenis een enorme variëteit van opvattingen over
de ‘natuur’ van mens en maatschappij aan en als je de mensen vraagt wat
rechtvaardigheid betekent, dan zal je over dat onderwerp net zoals Socrates in De
Republiek de meest tegenstrijdige meningen noteren. De maatschappij wordt niet
samengehouden door een substantieel beginsel, maar door een formele
verwijzingsstructuur, door de gemeenschappelijkheid van de verwijzing naar een
plaats (topos) buiten de maatschappij.
Men kan deze stelling vanuit verschillende theoretische invalshoeken illustreren.
Wanneer René Girard bijvoorbeeld spreekt over ‘de dingen die sinds het ontstaan
van de wereld verborgen zijn’2, dan gaat het over niets anders dan deze ‘topische’
verwijzing. De centrale idee van Girard is heel eenvoudig: mensen zijn doorgaans
niet in staat zonder institutionele bemiddeling te leven. Wanneer mensen rechtstreeks,
van aangezicht tot aangezicht, met elkaar worden geconfronteerd, dan wordt dit als
een uiterst bedreigende situatie ervaren. De erkenning die men van de anderen hoopt
te verkrijgen, lijkt immers heel onzeker. Mensen zoeken dan houvast door één van
hun medemensen tot model te nemen en hem te gaan nabootsen. Juist door de
onzekerheidssituatie waarin men verkeert, ontaardt dit mimetisme echter heel snel
in geweld. Het komt erop aan de blik van de mensen van hun naaste af te leiden en
hem te richten op maatschappelijk erkende regels, normen en waarden. Een min of
meer vreedzaam samenleven is slechts mogelijk wanneer de onmiddellijkheid van
de menselijke verhoudingen wordt doorbroken. Deze ‘normalisering’ houdt in dat
de fascinatie door de buur, die tegelijk model en rivaal is, wordt vervangen door de
fascinatie door de norm. De maatschappelijke regels, normen en waarden vormen
als het ware schermen tussen de individuen: zij beschermen hen tegen al te
rechtstreekse confrontaties met elkaar.
Volgens Girard kan deze institutionele bemiddeling slechts worden begrepen
vanuit het zondebokmechanisme. Een maatschappij verkeert in (‘mi-

2

R. Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, Paris, 1978. Zie ook L. Van
Bladel, Christelijk geloof en maatschappijkritiek, DNB, Antwerpen, 1980, hoofdstuk 5, en
Geweld, religie en christendom volgens René Girard, in Streven, oktober 1980, pp. 10-25.
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metische’) crisis, wanneer een algemene ontdifferentiëring van mensen en dingen
plaatsvindt. Door de uitdrijving van een zondebok worden nieuwe sociale en culturele
verschillen, die een absolute geloofwaardigheid genieten, ingesteld. Vanuit de
hiërarchie tussen het sacrale en het menselijke, tussen datgene dat van deze wereld
is en het bovennatuurlijke, wordt niet alleen de maatschappelijke hiërarchie tussen
hoog en laag gelegitimeerd, maar ook de onderscheidingen van schoon en lelijk,
goed en kwaad, rechtvaardig en onrechtvaardig. De zondebok wordt uit de wereld
van de concrete, particuliere menselijke verhoudingen uitgebannen. De verwijzing
naar de plaats van de zondebok, naar dat moment van abstracte universaliteit, maakt
dan een min of meer geregeld menselijk samenleven mogelijk3.
Girards theorie is wellicht niet zo nieuw als hij zelf graag beweert. Hobbes en
Rousseau bijvoorbeeld kwamen in de 17e en 18e eeuw tot soortgelijke inzichten.
Denk maar aan de bekende afbeelding van de Leviathan, die op de omslag van haast
alle uitgaven van het boek van Hobbes staat afgedrukt. De gigantische gestalte van
de Leviathan slorpt de blikken van al zijn subjecten en meteen ook alle socialiteit in
zich op. De landerijen, de dorpen, de stadswallen op de voorgrond van de ets, al die
plaatsen waarvan men verwacht dat het sociale leven er zal bloeien, zijn leeg. Alle
individuen zijn gefascineerd door de figuur waarvan zij letterlijk het corpus vormen4.
De oorlog van allen tegen allen kan volgens Hobbes slechts worden verhinderd
doordat allen eensgezind hun klein stukje privé macht overdragen aan een soevereine
scheidsrechter, wiens wil wet is. De Leviathan blijft volgens Hobbes
noodzakelijkerwijze buiten het sociaal verdrag staan.
Uit de hierboven beschreven topische structuur kan men nu een theorie van de
politieke democratie afleiden. Politiek is inderdaad slechts mogelijk op basis van de
gemeenschappelijke verwijzing naar de Wet, het Recht of het Algemeen Belang.
Inhoudelijk zal iedereen het algemeen belang wel

3

4

Girard beklemtoont zowel de vredestichtende kracht van religie en cultuur als de
gewelddadigheid van het zondebokmechanisme, dat de maatschappij mogelijk maakt. Het
christendom zou het onmogelijke mogelijk maken: een menselijk samenleven dat niet meer
steunt op het recht, maar op liefde. Regels doen door hun algemeenheid inderdaad de concrete
mensen in hun concrete situaties altijd op een of andere wijze geweld aan. Is een liefdevol
samenleven, waarin de behoefte aan verwijzing naar een moment van abstracte universaliteit
verdwenen is, wel denkbaar? Kunnen mensen elkaars blik verdragen zonder dat dit degenereert
in openlijk geweld? Girard biedt ons deze vragen ter overweging aan. Zelf zegt hij er bijzonder
weinig over.
J. Broekman, Recht en antropologie, Antwerpen, 1982, 2e herziene en uitgebreide druk, p.
17 en vlg.
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anders invullen, maar dat is niet zo belangrijk. Belangrijk is wel de
gemeenschappelijkheid van deze verwijzing, dat wil zeggen de noodzaak die eenieder
voelt om bij de behartiging van de eigen belangen steeds opnieuw naar het algemeen
belang te verwijzen. Door deze verwijzing wordt het eigenbelang immers
getransformeerd tot iets respectabels, tot iets waar ook niet onmiddellijk
belanghebbenden kunnen inkomen. Het eigenbelang in de strikte zin kan enkel tot
oorlog leiden. Zijn omvorming tot een rationeel verdedigbaar communicatief concept
van eigenbelang houdt niet in dat alle sociale conflicten zullen verdwijnen, maar
maakt toch een democratisch besluitvormingsproces mogelijk5.

De soevereiniteit van het geld
Ook het geld kan nu worden gezien als één van de vele vormen waarnaar in deze
topische structuur wordt verwezen. Als ‘algemeen equivalent’ staat het tegenover
de oneindige veelheid van de concrete gebruiksvoorwerpen. Het wordt verondersteld
de rijkdom te incarneren en als dusdanig belichaamt het dat moment van abstracte
universaliteit dat verbonden is met de verwijzing naar ‘de plaats van de zondebok’.
Meteen is hiermee de voorwaarde voor het goed functioneren van de geldorde
aangegeven: geld kan worden geruild tegen om het even wat, zolang het onverdacht
is, zolang het met soevereiniteit bekleed is. Men weet wat er gebeurt als mensen het
geld beginnen te wantrouwen, als zij zich vragen beginnen te stellen over de
(toekomstige) waarde van het geld. Iedereen wil dan zo snel mogelijk zijn geld kwijt
raken. Economen zeggen dan dat de omloopsnelheid van het geld vergroot. Er ontstaat
inflatie en speculatie. Indien de monetaire overheden dan niet snel
vertrouwenwekkende maatregelen nemen, ontaardt dit tot hyperinflatie en uiteindelijk
tot een drastische inkrimping van de marktruimte en de ineenstorting van het hele
economische netwerk6.
Een ontwikkelde economische orde kan dus niet bestaan zonder soevereiniteit van
het geld. Is het niet merkwaardig dat de economische wetenschap over dit probleem
nauwelijks iets zinnigs te vertellen heeft? Of houdt dit verband met een diep
ingebakken vooroordeel om alles te willen verklaren in termen van rationeel handelen?
Het geld maakt inderdaad rationele economische berekening mogelijk. Zelf steunt
het echter op een

5
6

Zie G. Manenschijn, Eigenbelang en Christelijke ethiek, Baarn, 1982.
Zie M. Aglietta, A. Orlean, La violence de la monnaie, Paris, 1982.
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totaal irrationeel geloof, hoop en vertrouwen, meer bepaald op een geloof in de
eeuwigheid van de geldorde, dat nooit rationeel kan worden gefundeerd. Dit is een
kwestie die alle Belgische staatsburgers die aan ‘pensioensparen’ doen, zou moeten
interesseren. Wie of wat kan garanderen dat hun kinderen überhaupt nog enige waarde
zullen hechten aan het geld dat zij nu bij de banken deponeren om er binnen tien,
twintig of dertig jaar hun oude dag wat comfortabeler mee te maken? Er kunnen
wisselingen van politiek regime plaats vinden, munthervormingen, inflatie, oorlogen...
Is het dan beter te beleggen in dollars, goud, IBM-aandelen of immobiliën? Zo
verschuift men slechts het probleem. Alle mensen dromen van een echte, een blijvende
representant van rijkdom, maar dat is een onmogelijk verlangen. Rijkdom is altijd
vluchtig. In vóórkapitalistische samenlevingen wist men dat maar al te goed! Het
kwam er op aan zijn rijkdom te etaleren, hem uit te geven, zo uitdagend mogelijk.
Rijkdom diende om grote feesten te geven, tempels te bouwen, legioenen uit te rusten
voor krijgstochten. Slechts door dergelijke exploten kon men blijven voortleven in
de verhalen van de volgende generaties. In onze maatschappij is het wensbeeld om
verder te leven in de herinnering van de groep mensen waartoe men behoort, vervaagd.
Men zoekt veeleer zijn toekomst veilig te stellen door zo onopvallend mogelijk
rijkdom te verzamelen. Rijkdom of waarde is echter geen onvergankelijke natuurlijke
kwaliteit van welbepaalde objecten. Zelfs de goudprijs kan omhoogschieten of
‘ineenstorten’. Er zijn alleen tekenen van rijkdom die hier en nu in een zekere mate
maatschappelijk worden erkend. Mensen leggen zich daar niet graag bij neer. Ze
blijven zoeken naar ‘zuivere’ rijkdom, rijkdom die niet door zijn tekenkarakter is
aangetast.
Wie geld aanvaardt, geeft onvermijdelijk krediet (van het Latijnse credere, geloven,
van de indo-germaanse stam ‘kred’, vertrouwen). Er is geen enkele ‘reële’ waarborg
voor de waarde van het geld. Het goud in de kluizen van de Nationale Bank dekt
maar een fractie van het geld in omloop en als iedereen zijn stukje ‘reële’ rijkdom
gaat opvragen, stort de economie in elkaar. Geld steunt op suggestie, zinsbegoocheling
en magie, bijvoorbeeld op de suggestie van stevigheid en stabiliteit, die wordt gewekt
door de zware zuilen in de voorgevels van oudere bankgebouwen. Wie de kwaliteit
van het geld wil begrijpen, kan zich dan ook beter toeleggen op de studie van de
massapsychologische mechanismen dan van de wetten van de economische
wetenschap.
Een concrete geldorde kan niet bestaan zonder magische verwijzing naar ‘Het
Geld’. Toch verschillen de monetaire regimes heel sterk van land tot
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land en van het ene tot het andere tijdstip. Wat is dan zo'n geldorde? Ik zou ze
definiëren als het geheel van maatschappelijke regels volgens welke men zich de
tekenen van rijkdom kan toeëigenen. En dat is tegelijk een definitie van ‘het
economische’. Economie gaat over de regels van de toeeigening. De economische
orde als geldorde is dan ook een hoogst controversiële en conflictuele aangelegenheid.
Mijn opvatting verschilt van de traditionele visie van de meeste economen en
filosofen. De gangbare economische wetenschap doet inderdaad alsof er een
natuurlijke orde bestond, waarin de behoeften worden bevredigd met schaarse,
alternatief aanwendbare middelen. Economie wordt zo gedefinieerd buiten elke
institutionele context. Men veronderstelt dat het proces van produktie voor de
behoeften vrij harmonisch zou verlopen als er maar niet voortdurend monetaire of
institutionele factoren opdoken die de orde in deze reële sfeer verstoren. Indien er
iets fout gaat met de economie, dan komt dat doordat de overheid teveel geld schept,
teveel uitgeeft, de concurrentie verstoort. Ik ben geneigd hier meer dan alleen maar
occasionele ordeverstoorders aan het werk te zien.
De geldregels zeggen onder welke voorwaarden iemand toegang krijgt tot de
tekenen van maatschappelijke rijkdom. Als je gaat werken, kun je een loon krijgen,
geregeld door collectieve arbeidsovereenkomsten. Als je niet werkt, maar wel wil
werken, kun je een werkloosheidsuitkering krijgen. Op een studiebeurs heb je recht
als je gaat studeren en je ouders niet teveel verdienen. Je kunt geld krijgen door je
horloge te verpanden of door aandelen op de beurs te verkopen. Je kunt een auto
kopen op krediet en de voorwaarden van dat krediet zullen verschillen van diegene
die je krijgt als je een geloofwaardig investeringsdossier voorstelt aan banken en
regering... En als je heel veel schulden hebt, zoals nu b.v. Brazilië of Mexico op
internationaal vlak, dan kun je je schuldeisers chanteren om nog meer kredieten te
krijgen.
De economische orde kan aldus worden beschreven als een uiterst complex en
gedifferentieerd geheel van geldcircuits. In tegenstelling tot wat de gangbare
economiewetenschap suggereert, is het geld alles behalve een homogene massa. De
monetaire of economische orde is juist heel heterogeen. Monetaristen, die in het
spoor van Milton Friedman de aangroei van de geldhoeveelheid strikt willen
controleren, hebben dan ook de grootste moeite om gewoon de geldhoeveelheid, de
zogenaamde geldbasis te berekenen. Geld is duidelijk meer dan ‘louter kwantiteit’.
Het is een institutionele realiteit, een geheel van regels die verwijzen naar De Regel.
Girard beschrijft de culturele orde die uit het zondebokmechanisme voortkomt, als
een ‘orde van verschillen’. De geldorde beantwoordt exact aan deze
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definitie: ze omvat een heel grote diversiteit van economische circuits, die onmogelijk
op één noemer kunnen worden gebracht.

De ambivalentie van het geld
Dat de economie niet buiten het geld om (of buiten een institutionele context) kan
worden gedefinieerd, is een uitdaging niet alleen voor economen, maar ook voor
filosofen. Deze laatsten hebben zich van het begin af aan gericht op het wezenlijke,
het eigenlijke, de idee achter of onder de oppervlakkige schijn der dingen. In de
platoonse dialogen bijvoorbeeld deelt het geld heel duidelijk in het misprijzen voor
de retoriek met zijn schone schijn. Dat de sofisten hun kennis te gelde maken, is voor
Socrates/Plato een duidelijke aanwijzing (of zelfs een bewijs) dat het hier slechts om
een pseudo-wijsheid gaat.
De idee dat geld maar iets marginaals, een min of meer overbodige rest zou zijn,
vindt men ook terug in Aristoteles' Politica. De mensen zouden het geld hebben
uitgevonden om de economische ruil te vergemakkelijken en uit te breiden7. Dit
verhaaltje is nog steeds in allerlei inleidingen in de economische wetenschap terug
te vinden: eerst waren er min of meer toevallige ruilakten, deze veralgemeenden zich
en dan vonden de mensen het geld uit. Archeologen en historici weten wel beter8.
Geld is de facto nooit uit economische noodzaak ontstaan. Het functioneerde veel
vroeger reeds in de juridische en religieuze sfeer. In veel maatschappijen bestond
geld uit allerlei prestigieuze objecten, die naar aanleiding van bepaalde rituelen,
offers, geboorten, inwijdingen, begrafenissen, circuleerden. Vaak was geld ook een
instrument tot ‘vergelding’ van misdaden. De oud-germaanse institutie van het
‘wergeld’ of ‘mangeld’ hield in dat moorden werden uitgeboet door het betalen van
een verzoeningsgeld.
In zijn Philosophie des Geldes wijst Simmel erop dat ‘de tendens om de waarde
van een mens te herleiden tot zijn uitdrukking in geld niet alleen het geld tot maat
van de mens maakt, maar ook de mens tot maat van de waarde van het geld’9. In een
aantal gevallen blijkt de geldeenheid die aan het geldsysteem ten grondslag ligt, de
shilling of de solidus bijvoorbeeld,

7

8
9

Aristoteles, Politica, I, 1257a 20-1257b 5. In de Nicomachische Ethiek, V, 5, legt Aristoteles
daarentegen sterk de nadruk op de noodzakelijke bemiddeling van het geld in de ruil en op
het conventionele (niet-natuurlijke) karakter van het geld.
Zie J.M. Servet, Nomismata - Etat et origine de la monnaie, Lyon, 1984.
G. Simmel, Philosophie des Geldes, München, 1922 (1900), p. 388.
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overeen te komen met de waarde van een mensenleven. Ik heb de indruk dat iets van
deze niet-economische historische oorsprong van het geld is blijven voortleven in
wat ik hier de soevereiniteit van het geld noem. De macht, de kwaliteit, de waarde,
de geloofwaardigheid van het geld verwijst uiteindelijk naar de waarde van het leven
zelf, naar het kosmische ritme waarop leven en dood worden uitgewisseld. Zelfs de
prozaïsche vraag of het pensioensparen wel een goede belegging is, verwijst naar de
dieper liggende problematiek van ruil en erkenning tussen opeenvolgende generaties
mensen en de onzekerheid die deze kenmerkt.
Zodra het geld echter in een veel meer exclusief ‘economische’ context gaat
functioneren, gaat het bewustzijn van de hierboven beschreven samenhang verloren.
Het wantrouwen tegenover het geld van de eerste filosofen had ongetwijfeld met
deze ‘economisering’ te maken. Bij Aristoteles gaf dit aanleiding tot zijn onderscheid
tussen ‘chrematistikè’ en ‘oikonomia’. De eerste discipline was voor Aristoteles de
wetenschap van het verwerven, de tweede de wetenschap van het gebruik van rijkdom.
Terwijl de hedendaagse economen de chrematistiek als het belangrijkste deel van de
economie beschouwen, is dat voor Aristoteles allesbehalve vanzelfsprekend. Hij
antwoordt genuanceerd op de vraag of de kunst van het verwerven wel tot de economie
behoort. Er is volgens hem een goede en een slechte chrematistiek en dat onderscheid
heeft klaarblijkelijk te maken met de verschillende functies van het geld. Traditioneel
zijn dat er drie. Ook hedentendage nog onderscheidt men het geld als rekeneenheid,
als circulatiemiddel en als betaalmiddel. Het geld maakt het mogelijk koopwaren te
vergelijken door ze te verbinden met een cijfer, het vergemakkelijkt de circulatie
van koopwaren en het biedt de mogelijkheid een reserve aan rijkdom aan te leggen
voor toekomstige betalingen.
Aristoteles vindt het geld een uitstekende uitvinding voor zover het volstrekt
ondergeschikt blijft aan de ruil, dat wil zeggen voor zover het in dienst staat van de
bevrediging van eigen of andermans behoeften. Wanneer het geld zich echter van
zijn louter instrumentele functie in dienst van de circulatie gaat emanciperen, wordt
het gevaarlijk. Wanneer men het geld om zichzelf begeert, wanneer het een doel op
zich wordt voor een grote groep mensen, dan houdt deze evolutie een bedreiging in
voor de stabiliteit van de maatschappelijke hiërarchie. De begeerte naar eten of kleren
is min of meer begrensd. De begeerte naar geld, naar het algemeen equivalent, kent
echter geen grens meer. Juist deze onbepaaldheid, dit ‘apeiron’ is voor Aristoteles
het kwaad bij uitstek. Al wat goed en schoon is, heeft immers een vorm, een ‘eidos’
en kent dus grenzen.
Aristoteles waardeerde het geld als rekeneenheid en als circulatiemiddel,
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wantrouwde het als betaal- of reservemiddel. De enkele bladzijden die hij over
oikonomia, chrematistikè en ruilrechtvaardigheid schreef, hebben 2000 jaar lang het
denken over economie in de christelijke en de islam wereld bepaald. Iedereen erkent
de evidente voordelen van het geld, maar tegelijk ziet men de middeleeuwse
scholastici het schandaal aanklagen van het geld dat dag en nacht, zon- en weekdag
blijft ‘werken’ voor de woekeraars10, en voor Keynes ligt de mogelijkheid om het
geld op te potten aan de basis van de chronisch deflatoire tendens van het kapitalisme.
Kan men deze uiterst ambivalente houding tegenover het geld wel opheffen? Door
zijn definitie zelf als algemeen equivalent, door de abstracte universaliteit waarnaar
het verwijst, kan het geld maar moeilijk aan één welbepaalde bestemming worden
gebonden - ook al weten wij dat de overgang van het ene naar het andere geldcircuit
aan regels is gebonden. Het is ondenkbaar dat er geld zou bestaan dat niet minstens
tijdelijk aan de ruil wordt onttrokken. Anders krijgen wij juist een dol draaiende
geldcirculatie of hyperinflatie. Evenmin als men de twee zijden van een muntstuk
van elkaar kan losmaken, kan men de functie van het geld als circulatiemiddel
scheiden van zijn functie als reservemiddel. Er is dan ook geen remedie tegen de
ambivalentie van het geld.
Indien men deze analyse aanvaardt, dan ziet ook het probleem van de verhouding
tussen economie en ethiek er heel anders uit. Filosofen stellen dit probleem vaak op
een heel klassieke wijze. Men moet volgens hen de economen op hun woord nemen.
De economie moet de echte, onvervalste, ‘natuurlijke’ menselijke behoeften
bevredigen. De vraag is echter hoe men echte en artificiële behoeften van elkaar kan
onderscheiden en welke rol daarin de onvermijdelijke menselijke grillen en fantasieën
spelen. Terwijl de economen veelal geneigd zijn de preferenties die mensen te kennen
geven, zonder meer als gegevens te aanvaarden, leeft bij filosofen vaak een nauwelijks
verholen paternalisme: zij weten wat goed is voor de mensen. Het voordeel van onze
definitie van de economie is dat de ethische dimensie van het economische niet langer
steunt op een vaag naturalisme, maar klaar en duidelijk kan worden gesitueerd als
het probleem van de rechtvaardigheid van de maatschappelijke instituties die de
toeëigening reguleren. Ik geloof niet dat deze kwestie van de rechtvaardigheid door
een beroep op de natuurlijke behoeften van de mens kan worden beslecht. Vanuit
ethisch oogpunt komt het erop aan dat grenzen worden gesteld die de
toeëigeningsbegeerte kanaliseren. De geldregels moeten beletten dat de

10

J. Le Goff, La bourse et la vie, Paris, 1986.
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toeëigeningsconflicten ontaarden in een open oorlog. De monetaire conventies zijn
echter nooit neutraal. Ze blijven steeds inzet van strijd, niet meer van economische
concurrentie, maar van politieke strijd. In een democratische maatschappij wordt
deze strijd echter niet met wapens, maar met woorden gevoerd. Filosofen kunnen
hierbij een rol spelen: zij onderbouwen de spontane morele intuïties van wat
rechtvaardig is met meer gesofistikeerde argumentatiemodellen. Wordt de sociale
wijsbegeerte hiermee niet gedegradeerd tot een min of meer nuttig hulpje voor allerlei
belangengroepen? Ik geloof van niet. Voor al wie de ontwikkeling van de
maatschappij op een of andere wijze wil beïnvloeden, rijst onvermijdelijk de uiterst
moeilijke vraag in hoeverre de maatschappij ‘maakbaar’ is. Een goede filosofie
verliest in zijn argumentatiemodellen deze vraag nooit uit het oog.
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Een vorstenspiegel voor bedrijfsleiders?
Jef Van Gerwen
‘Er zouden in de zakenwereld toch minstens algemene criteria van
moraliteit moeten bestaan, een erkende ethische gedragscode, waarop
men zich oriënteren kan, een “gewetensspiegel voor bedrijfsleiders”, zoals
er in het verleden vorstenspiegels bestonden’1.
De laatste tijd wordt er op het terrein van de economische ethiek druk gewerkt. Ook
bij ons verschenen aan de universiteiten centra van economie en ethiek (o.m. aan de
KU Leuven en de UFSIA-universiteit Antwerpen) en hield onder meer het VKW
(Verbond van christelijke werkgevers en kaderleden) een congres over ethische
waarden in het bedrijfsleven. Daarmee volgt men blijkbaar hier te lande een trend
die zich ook elders in Europa en in Amerika aftekent: een snelle ontwikkeling van
de zakenethiek (business ethics) die zich uit in een ware vloed van publikaties.
Eerder dan een algemene bespreking te wijden aan dit fenomeen verkies ik te
vertrekken van één concreet onderzoek. De analyse daarvan voert ons wellicht nog
het vlugst naar de ‘grond van de zaak’. Het voorbeeld dat ik aanhaal en waaruit ik
hierboven citeer, komt uit een Duitse ondernemingskring, de Arbeitskreis für
Führungskräfte van München. Deze kring groepeert sinds een kwarteeuw een aantal
bedrijfsleiders van christelijke huize. In 1984 organiseerden zij een sociaal onderzoek
naar de relevantie van de christelijke ethiek in het zakenleven. De resultaten hiervan
werden vorig jaar gepubliceerd en kortgeleden door een van de auteurs, Waker
Kerber, nogmaals uivoerig becommentarieerd2. De volgende bedenkingen zijn
gebaseerd op Kerbers artikel.

1
2

Walter Kerber, Fühungsethik in einer säkularisierten Industriegesellschaft, in Stimmen der
Zeit, 112/10 (1987), p. 660.
Franz-Xaver Kaufmann, Walter Kerber, Paul Zulehner, Ethos und Religion bei
Führungskräften, München, 1986.
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Onderzoek
Van bij de aanvang formuleert Kerber klaar en duidelijk de vooronderstellingen van
het onderzoek. Enerzijds is de economische ethiek gedurende de laatste tien jaar voor
een ruimer publiek bespreekbaar geworden. Als verklarende factor voor deze evolutie
wijst hij op de democratisering van de besluitvorming binnen de bedrijven (en binnen
de overlegeconomie), waardoor grotere groepen medewerkers in plaats van de
eenzame bedrijfsleider-aan-de-top verantwoordelijkheid opnemen. Als een tweede
factor vermeldt Kerber de invloed (en de beperkingen) van de systeem-externe
maatschappijkritiek, die het bedrijfsmilieu heeft gestimuleerd tot het ontwikkelen
van systeem-interne, reformistische evaluaties van hun activiteiten. Anderzijds komen
bij deze groeiende ethische belangstelling een aantal dubbelzinnigheden aan het licht,
die de auteur kritisch stemmen. Kerber stipt er een drietal aan:
- De term ‘ethiek’ wordt door zakenlui veelal in de mond genomen om een grotere
autonomie te bepleiten ten opzichte van wettelijke controle en van staatsinmenging
in het bedrijfsleven. Dat is op zichzelf geen kwade zaak, ware het niet dat bij
afwezigheid van een gemeenschappelijke ethische code in het bedrijfsleven dit
pleidooi naar een vergaande privatisering van de economische moraal leidt. Dergelijke
houding biedt geen garantie voor een betere bevordering van het algemeen welzijn
door het bedrijfsleven.
- Er gaapt een kloof tussen de doelmatigheidsethiek, die van nature succes heeft
in economische kringen, en een onvoorwaardelijke plichtsethiek, die volgens Kerber
de enige is die de essentie van het morele leven veilig stelt. De auteur zou bijvoorbeeld
wensen dat bedrijven niet alleen luchtvervuiling bestrijden of hun werknemers in
gezonde werkomstandigheden tewerkstellen omdat dit voor hen globaal beschouwd
het voordeligst uitkomt (goed imago, minder fricties of proceskosten, betere
werksfeer). Zij moeten deze beleidsopties onvoorwaardelijk onderschrijven, ook al
zou dit ingaan tegen hun eng begrepen (eigen)belang. Dit laatste lijkt men in
bedrijfskringen moeilijker te aanvaarden.
- Er gaapt eveneens een kloof tussen de algemene moraal (laat ons zeggen de
regels van de Tien Geboden: niet doden, niet stelen, niet liegen, enz.) en de toepassing
ervan in het economische handelen. Deze kloof is zowel theoretisch als praktisch
van aard. Ethici kennen onvoldoende economie en zakenlui hebben een te summiere
ethische opleiding. Maar ook dit: de bedrijfswereld functioneert van oudsher met
haar eigen gebruiken en misbruiken (smeergeldpraktijken, geheime prijsafspraken,
concurrentiever-
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valsingen, enz.) die één bedrijfsleider of één bedrijf niet kan wijzigen zonder zich
economisch buiten spel te zetten.
Kerber e.a. staan dus voor een complexe uitdaging: hoe kan deze drievoudige
spanning opgelost worden? Op welke basis is een ethische dialoog mogelijk tussen
zakenlui en de rest van de maatschappij, met het oog op het bepalen van een
deontologie van het bedrijfsleven? De auteur meent dat de basis voor dit gesprek
moet komen uit de hoek van de christelijke ethiek en van de kerken. Niet van
theologen of kerkleiders echter, want die staan even ver af van het bedrijfsleven als
het grote publiek. Het initiatief moet uitgaan van de gelovigen die in het bedrijf
werkzaam zijn. Kunnen zij de band leggen tussen de ethische eisen van het geloof
en hun dagdagelijkse bezigheden? Zijn zij in staat de eng-economische
doelmatigheidsoptiek vanuit hun geloofsvisie te overstijgen?

Resultaten
Vanuit die optiek werd het onderzoek uitgevoerd, eerst onder 42 zakenlui (een
terreinverkennend gesprek, bedoeld om via open vragen over religie, ethiek, en
beroepsverantwoordelijkheid te komen tot een definitieve vragenlijst), en nadien via
een steekproef onder 530 personen, allen uit het bedrijsleven van München en
Nürenberg. Uit de resultaten bleek het volgende:
1. Ten opzichte van het kerkelijke lidmaatschap bestaat er een groeiende
afstandelijkheid bij de onderzochte populatie. In de streek van München geeft 24%
aan onkerkelijk te zijn, en nog eens 24% heeft ernstig overwogen om de kerk te
verlaten. Deze afstandelijkheid wordt niet verklaard als een mogelijk protest tegen
de kritische posities die de kerk inzake economische ethiek zou innemen (sociale
rechtvaardigheid, aanklagen van onrecht en verdrukking); ze komt eerder voort uit
een houding van gelaten onverschilligheid of scepsis aangaande de relevantie van
de kerk als maatschappelijk fenomeen of als publiek forum.
2. De grote meerderheid van de ondervraagden verwacht van het kerkelijk leergezag
geen oriëntatie in hun morele vragen; 44% wijst de kerkelijke leer af als bron voor
het formuleren van concrete normen (tegenover 0,6% die dit wel aanvaardt) en 60%
meent dat ook op het gebied van algemene morele vorming men best zonder de
inbreng van kerk of geloof verder kan. De autonomie van het morele oordeel komt
dus sterk uit de verf. Indien de bedrijfskaders aan het geïnstitutionaliseerde geloof
nog een rol toekennen, dan ligt die vooral op het terrein van de strikt-religieuze be-
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hoeften (troost, bijstand, opvoeding), en dat vooral voor anderen en niet voor zichzelf.
De meerderheid (60%) meent dat de kerk te traag evolueert om haar maatschappelijke
rol naar behoren te vervullen.
3. Ethische conflicten komen in het alledaagse leven veelvuldig voor, maar niemand
beschikt over een gemeenschappelijke procedure, een morele consensus of een ethisch
model om ze systematisch te benaderen. Verscheidene bedrijfsleiders stippen aan
dat ze ethische motieven eerder als een rem ervaren op de zuivere toepassing van de
wetten van de economische doelmatigheid. Zij menen b.v. dat ze te zacht optreden
ten overstaan van hun werknemers, wanneer ze zich verplicht voelen om mensen die
niet meer renderen toch aan het werk te houden. Maar nergens duikt een ethische
code op, enige richtlijn waaraan men zich spiegelt om uit te maken hoe de eisen van
loyauteit en doelmatigheid tegenover elkaar afgewogen moeten worden. Indien er
toch enig consistent gedragspatroon verschijnt, dan is het eerder in de richting van
wat Kerber ‘opportunisme’ noemt. Opportunisten beantwoorden aan de volgende
kenmerken: zij zijn duidelijk ik-gericht; zij streven in de eerste plaats materiële
welstand na; zij vinden dat het doel de middelen heiligt; zij reduceren moraal tot een
privé-zaak, een kwestie van subjectieve gevoelens, waarvoor geen redelijke gronden
bestaan. Bijgevolg zijn zij er voorstander van om in het economische bedrijf geen
ethische remmen in te bouwen: achterhouden van informatie, belastingontduiking,
enz. zijn verantwoord wanneer ze op termijn tot het beoogde doel, namelijk verhoging
van materiële welstand, leiden. Die opportunistische code vindt vooral aanhang bij
jongere ondernemers, en bij de onkerkelijken. Tenminste in bedrijfskringen schijnt
dus de post-materialistische moraal (die b.v. uit het waardenonderzoek van R.
Inglehart van 1977 aan het licht kwam) nog niet in zicht; integendeel3.
Na het onderzoek blijven de initiatiefnemers op hun honger zitten. Zij waren
uitgegaan van de veronderstelling dat de kerkelijke cultuur de nodige bindstof zou
leveren tussen publieke moraal en economisch handelen. Uit de gegevens blijkt dat
de doorgedreven secularisatie van het bedrijfsleven die veronderstelling in hoge mate
ontkracht. Tegenover de enige gedragscode die zich in feite aftekent, die van de
opportunisten, kunnen zij slechts de wens uiten dat onder druk van de publieke opinie
(vragen omtrent de grenzen van techniek en wetenschap) een tegenbeweging op gang
komt. Het geweten van de individuele bedrijfsleider wordt immers duidelijk
overvraagd.

3

R. Inglehart, The Silent Revolution, Princeton, 1977.
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Verantwoordelijkheidsethiek
Tot zover de bevindingen van het Duitse onderzoek. Indien we uit deze ervaring iets
kunnen leren voor de eigen praktijk, dan allicht het volgende:
1. Een twee-sporenstrategie is gewenst. De veronderstelling van Kerber e.a. dat
de kerk als instituut en de christelijke symboliek als ideeënwereld een afdoend kader
zouden bieden voor een ethiek van het bedrijfsleven, was duidelijk fout. Zij baseerden
zich daarbij teveel op de institutionele verstrengeling tussen kerk en staat in het
Duitse openbare leven. Zij onderschatten daarbij de feitelijke secularisatie van het
dagdagelijkse economische leven. Ik vind het wel zinvol dat men met een minderheid
van gemotiveerde christenen uit de wereld van handel en nijverheid op zoek zou
gaan naar een expliciet-gelovige ethiek. Maar dat is één richting van reflectie, één
spoor4. Op dit spoor streeft men naar een theologie van de wereld, die voor de
gelovigen de zin van hun arbeid zou kunnen belichten. Daarmee bereikt men in een
pluralistische en geseculariseerde samenleving echter nooit een algemene consensus
over een ethisch minimum in het economisch handelen. Om dat doel te bereiken
moet men een ander spoor volgen, waarbij de autonomie van de economische actoren
(ook van de arbeiders, niet alleen van de bedrijfsleiders!) gerespecteerd wordt. Hier
gaat men op zoek naar ethische oriëntaties die inherent zijn aan het functioneren van
het bedrijf (het ethos van de onderneming, het gevoerde beleid, de feitelijke
verantwoordelijkheden die worden opgenomen, enz.) en die men in een tweede stap
kan bevragen naar hun verdere implicaties op sociaal, ecologisch, cultureel gebied.
In die zin werkt b.v. het Californische Center for Ethics and Social Policy reeds een
tiental jaren, met een aantal bedrijven5.
2. Om een ethische reflectie op gang te brengen zijn opiniepeilingen minder
geschikt dan diepte-interviews. Met een uitgewerkt casus bereikt men meer dan met
een breed-uitgespreide bevraging van een grote populatie. Er is duidelijk behoefte
aan een inductieve benadering die vertrekt vanuit

4
5

Ik heb dit spoor systematisch bewandeld in Niet uit eigen macht. De kerk als morele
gemeenschap, Lannoo, 1987. Zie vooral hoofdstuk 5 voor wat de economische ethiek betreft.
Center for Ethics and Social Policy, 2465 LeComte Avenue, Berkeley, is verbonden aan de
Graduate Theological Union. Men werkt er reeds verscheidene jaren vanuit een
narratief-ethisch perspectief binnen banken, verzorgingsinstelingen, textielfabrieken, enz.
Zie o.m. Charles C. McCoy, Management of Values. The Ethical Difference in Corporate
Policy and Performance, Pitman Publ. Co., 1985.
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de analyse van karakteristieke conflicten (afdankingen, smeergeld, aansprakelijkheid
bij ongevallen,...) om van daaruit te komen tot het opstellen van ‘voorlopige’ regels6.
3. Men mag zich niet uitsluitend concentreren op een toegepaste economie. De
kloof tussen theorie en praktijk, tussen toegepaste economische ethiek en sociale
ethiek, bestaat niet op het vlak van de globale maatschappelijke visie. Hoever de
specialisatie en differentiatie van het economische leven ook mag doorgedreven zijn,
de zakenlui blijven in wezen kinderen van hun tijd. Zij weerspiegelen de geest van
hun samenleving. Wat Kerber e.a. beschreven hebben onder de naam ‘opportunisme’
is bijvoorbeeld niets anders dan wat de onderzoeksploeg rond Robert Bellah ontwaarde
in de hele Amerikaanse maatschappij, en wat zij in het spoor van Emile Durkheim
‘individualisme’ hebben genoemd. De religieuze rol die een aantal ondervraagden
aan de kerk toeschrijven valt mooi binnen de klassieke burgerlijke filosofie van het
deïsme: troost geven aan het volk. Eenzelfde bedenking geldt tenslotte voor de
spanning tussen de secularisatie en de globale ethische verantwoordelijkheid van de
huidige generatie. De verantwoordingsethiek van Hans Jonas doorprikt ook op dit
vlak - en terecht - de illusie dat rekenschap voor de effecten van de technologische
vooruitgang alleen tegenover de specialisten, de mede-technocraten, afgelegd moet
worden. Ook in het anti-utopische, a-religieuze perspectief van de huidige samenleving
is verantwoordelijkheid voor het economisch handelen een zaak van iedereen7.

6

7

Wat de methode van het diepte-interview betreft, zie Robert Bellah e.a., Habits of the heart.
Individualism and Commitment in American Life, Berkeley, 1985. Een goede inductieve
benadering van zakenethiek biedt ook Peter French, Collective and Corporate Responsability,
Columbia Univ. Press, 1984.
Hans Jonas, Das Prinzip Verantwortung, Versuch einer Ethik für die technologische
Zivilisation, Insel Verlag, 1979.
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Morceaux choisis
Jan Muylle
In 1903 componeerde Erik Satie een zevendelige suite. Hij gaf ze de ironische titel
Trois morceaux en forme de poire (à 4 mains). Ironisch, omdat het in de titel vermelde
getal niet strookt met het werkelijk aantal delen. Dat is althans de gangbare toelichting.
Er is echter meer aan de hand. Satie verleent zijn muziekstukken een vorm die niet
zuiver auditief is. Peren hoor je niet. Deze vlezige, sappige vruchten worden gezien
en betast, geroken en gesmaakt. Satie schept met zijn titel een alomvattend,
synestetisch universum vol weldadige overvloed. Zo verleent hij zichzelf een ironische
en hautaine houding. Hij neemt een air aan. Met het air van een dandy vormt Satie
zijn muzikale vruchten: ‘il fait sa poire’. Meteen is de luisteraar op het verkeerde
been gezet: hij is ‘une poire’, een sukkelachtig uilskuiken.
De meerzinnige betekenis van ‘poire’, die trouwens overeenkomsten vertoont met
die van ‘peer’ - ‘een peer stoven’, ‘met de gebakken peren blijven zitten’, ‘een peer
draaien’, ‘het in zijn peer hebben’ -, deze meerzinnige betekenis schenkt de vrucht
ook menselijke contouren. De peer bezit antropomorfe eigenschappen, een specifiek
karakter. De peer is een rare kerel, denk maar aan Hercule Poirot of aan Reddy
Kilowatt, de gloeilamp of de peer als personificatie, als allegorische voorstelling van
electrische energie.
Het tekentalent van Satie is bekend. Na zijn dood zijn meer dan vierduizend
papiersnippers met afzonderlijke tekeningen of kalligrafische opschriften gevonden.
Ook zijn notenschriftuur is van een uitzonderlijke grafische kwaliteit. Zo getuigde
Man Ray, die met Satie nauw bevriend was, dat hij de enige musicus was die kon
zien. Deze visuele gaven zinderen na in de titulatuur van Trois morceaux en forme
de poire (à 4 mains). Wekt het dan nog verbazing dat Man Ray ter herinnering aan
deze compositie en als hommage aan Satie drie stukken, ‘trois morceaux’, heeft
gemaakt: La Poire d'Erik Satie, een schilderij, een lithografie en een object. Ook
Man Ray ‘a fait sa poire’. Hij maakt de talige dubbelzinnigheid van ‘poire’ tot
uitgangspunt van een rebus die de kijker in verwarring achterlaat. Is dit de voorstelling
van de peer die vorm gaf aan Satie's suite? Is
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Erik Satie, Danses gothique, 1893.
‘Après avoir obtenu la remise de ses fautes’.

Erik Satie, Hôtel de la Suzannière, z.j.
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dit soms een echte peer opgesteld tegen de fond van een geschilderde peer? Bedoelt
Man Ray Satie te portretteren onder de gedaante van een peer? De peer als object is
even fictief als de geschilderde peer. Zij is gemaakt uit gele kunststof. Zij is niet
zozeer een trompe l'oeil als wel een trompe goût, een trompe l'odorat en een trompe
toucher. Zij bedriegt niet alleen de smaak, de reuk en de tast; zij is ook een aantasting
van de goede smaak, van een zelfvoldaan, reflectieloos esthetisme. In deze zin
portretteert Man Ray inderdaad Satie. Zei Man Ray niet zelf: ‘Van alle fruit bezitten
alleen peren een uitgesproken persoonlijkheid; geen twee peren zijn dezelfde’? Man
Ray bevestigt de bewering dat peren menselijke karaktertrekken vertonen. Hij stelt
bovendien impliciet vast dat, aangezien peren niet identiek kunnen zijn, zij wel op
elkaar kunnen gelijken. Er is met andere woorden een wezenlijk onderscheid tussen
identiteit en gelijkenis of overeenstemming in het ongelijke. Daarin is de pointe van
Man Ray's rebus gelegen. Als twee peren op elkaar kunnen gelijken, waarom zou
een peer dan niet op Satie kunnen gelijken?
Is dit nog wel een zinnige vraag? Is dit misschien een rethorische vraag? Deze
beide vragen zijn alvast niet zelfverwijzend. Integendeel, zij kunnen een kwestie zijn
van leven en dood, van vrijheid of gevangenschap, van onschuld of boete. Men kan
zich niet voorstellen dat een Engelse edelman, ‘a peer’, ongestraft voor ‘pear’ wordt
uitgescholden. Evenmin laat een Fransman zich ‘poire’ noemen, zeker niet een
staatshoofd. Dat ondervond Philipon, de werkgever van Daumier. Hij had in zijn
satirische magazines de Franse burger-koning, Louis-Philippe, herhaaldelijk als ‘une
poire’ gekleineerd. Uiteindelijk legde het Franse assisenhof hem een fikse geldboete
op. Ter verdediging publiceerde Philipon in zijn tijdschrift Le Charivari (1834) zijn
fameuze Les Poires, vier verschillende, maar onderling gelijkende portretten van de
vorst. Voortdurende vereenvoudiging herleidt de koning tot een karikaturale peer.
Waarom ook niet, luidt de verdediging, vermits de peer een reductie is van het
voorgaande portret dat uiteindelijk is afgeleid van het eerste gelijkende portret.
Gelijkenis vervangen door een andere, onderscheiden gelijkenis kan niet worden
gestraft. Zoals Satie en Man Ray, Philipon ‘a fait sa poire’.
Les Poires en La Poire d'Erik Satie affirmeren de stelling van Man Ray dat geen
twee peren identiek zijn, maar door verschillen op elkaar gelijken. Zo kunnen ze ook
een portret zijn. Dit onderscheidt ze van de 17e-eeuwse (?) Italiaanse peer in marmer
die tijdens vorstelijke feestmaaltijden de smaak bedroog. De natuurgetrouwe imitatie
die aan dit object aan de grondslag ligt, beoogt de disgenoot op een aangename wijze
te bedriegen. Het technisch artistieke kunnen is aangewend om zichzelf weg te
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Philipon, in Le Charivari, 1834.
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Man Ray, La Poire d'Erik Satie. Hout, glas, foto, verf, kunststof.

Italië, peer, 17e eeuw. Marmer.
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toveren, buiten spel te zetten. Het openbaart zich met des te meer kracht wanneer de
peer een nagemaakte vrucht, een voorwerp blijkt te zijn. De gloeilamp op een sokkel,
beide in brons, van Jasper Johns (1980) is eveneens een imitatie, de nabootsing van
een electrische peer. Het materiaal en de sokkel beletten dat dit object als echt wordt
ervaren. Zij versterken het ding-karakter. Antropomorfe kwaliteiten zijn deze peren
voor altijd ontzegd.
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CF. von Weizsäcker: Gecompromitteerde wetenschap
Henk Jans
De fysicus en natuurfilosoof Carl Friedrich von Weizsäcker - oudere broer van
Richard von Weizsäcker, de president en éminence grise van de Duitse
Bondsrepubliek - is een van de laatste overlevenden van de pleiade
wetenschapsmensen die, rond de eeuwisseling en tot aan het einde van de jaren dertig,
een omwenteling in de fysische wetenschappen teweegbrachten. De meest markanten
van hen, in de volgorde van hun geboortejaar: Max Planck (1858), Pierre Curie
(1859), Marie Curie (1867), Ernest Rutherford (1871), Albert Einstein en Otto Hahn
(1879), Max Born (1882), Niels Bohr (1885), Ernst Schrödinger (1887), Maurice de
Broglie (1892), Leo Szilard (1898), Wolfgang Pauli (1900), Werner Heisenberg en
Enrico Fermi (1901), Paul Dirac (1902), Hans Bethe (1906), Edward Teller (1908).
Als jonge fysicus was C.F. von Weizsäcker (1912) van meet af aan betrokken bij de
uitzonderlijke stroomversnelling waarin zijn wetenschap zich op dat moment bevond.
Toen hij als 19-jarige student eens een urenlange discussie tussen Bohr en Heisenberg
meemaakte, noteerde hij achteraf: ‘Vandaag heb ik een fysicus ontmoet (Bohr): hij
lijdt aan het denken, Er leidet am Denken’.

Unieke historische context
Het ‘lijden aan het denken’ van deze generatie wetenschapsmensen was in eerste
instantie van wetenschapstheoretische en filosofische aard. Door hun verbijsterende
ontdekkingen zagen zij zich, vaak tegen wil en dank, in de rol van radicale
nieuwlichters gedrongen: door hun onderzoek zelf genoopt om de gevestigde
grondslagen en vooronderstellingen van hun wetenschappelijk bedrijf te herzien en
ingrijpend te wijzigen. Maar in tweede instantie was dit lijden aan het denken ook
van praktische en ethisch-maatschappelijke aard. Zij realiseerden zich dat hun
idealistische wetensdrang hand- en spandiensten bewezen had aan de ontwikkeling
van de atoombom: ‘De atoombom was het werk van beoefenaars van theoreti-
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sche natuurkunde die, toen zij hun beroep kozen, zelfs nog niet hadden kunnen
dromen van technische toepassingen van de atoomfysica’1.
Aanvankelijk was deze revolutie in de wetenschap een louter Europese en vooral
Duitse aangelegenheid. Maar de opkomst van het nazisme en het fascisme in de jaren
dertig had een grootscheepse emigratie van deze intelligentsia tot gevolg. Born en
Schrödinger weken uit naar Engeland, Bethe, Einstein, de Italiaan Fermi, de Hongaren
Szilard en Teller - en voor de duur van WO II ook Bohr en Pauli - vestigden zich in
de VS. Robert Oppenheimer, die in 1901 uit Duitse emigranten in New York was
geboren, had in de jaren '20 bij Born in Göttingen het nieuwe handwerk geleerd en
zou, in de VS teruggekeerd, vanaf 1943 het Los Alamos project leiden, waarin vooral
Szilard en Teller alles in het werk stelden om de eerste atoombommen te produceren2.
Onder de leiding van Fermi werd de eerste kernreactor al in 1943 operationeel voor
de produktie van het plutonium dat gebruikt werd in de bom die Nagasaki verwoestte.
W. Heisenberg en C.F. von Weizsäcker zetten tijdens WO II hun wetenschappelijke
en professorale werkzaamheden in Duitsland voort. Von Weizsäcker werd professor
in de theoretische natuurkunde aan de universiteit van Straatsburg. Alleen O. Hahn,
die in 1938 de kernsplitsing van uranium ontdekte, bleef onderzoek verrichten naar
mogelijke, ook militaire toepassingen van de kernenergie. Eind 1942 gaf men in
Duitsland deze pogingen op, ze leken voorbarig en vruchteloos. Na de oorlog in
Engeland geïnterneerd, werden Hahn en Heisenberg spoedig vrij gelaten en konden
zij hun wetenschappelijke werkzaamheden in Duitsland voortzetten. C.F. von
Weizsäcker, de aan het einde van de oorlog nog relatief jonge professor in de
theoretische natuurkunde, werd ongemoeid gelaten.
Dit is de roerige context waarin men het wetenschappelijk werk en vooral de
‘denkweg’ van C.F. von Weizsäcker dient te situeren3. Met zijn oudere Duitstalige
collega's behoorde hij nog tot een generatie die een gedegen klassieke vorming had
genoten: zij waren even vertrouwd met de Griekse filosofen, met Leibniz, Kant en
Goethe als met de snel evoluerende weten-

1

2

3

C.F. von Weizsäcker, Het wereldbeeld in de fysica (vert. van Zum Weltbild der Physik),
Aula-Boeken, Utrecht/Antwerpen, 2e druk, 1958, p. 194. Alle verdere verwijzingen naar dit
werk worden hier met WF aangeduid.
Niemand minder dan Einstein had in een brief van 1939 aan president Fr. Roosevelt
aangedrongen op de snelle ontwikkeling van de atoombom en zich verzekerd van de
medewerking van Bohr, Pauli, Fermi e.a.: men moest Nazi-Duitsland voor zijn.
Cfr. Mathias Schüz, Die Einheit des Wirklichen, Carl Friedrich von Weizsäckers Denkweg,
Verlag Günther Neske, Pfullingen, 1986, 308 pp. Van deze eerste synthese van von
Weiszäckers natuurfilosofie en levenswerk heb ik voor dit artikel veelvuldig gebruik gemaakt.
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schap waarbij ze zo intens betrokken waren. Lang voor beroepsfilosofen merkten
wat er in de wereld van de schijnbare probleemloze positieve wetenschappen aan de
hand was, gonsde het in de fameuze Göttinger Kreis van vinnige disputen over de
natuurfilosofische grondslagen van o.m. de relativiteitstheorie en de
quantummechanica. Beide nieuwe interpretaties van de fysische werkelijkheid zouden
trouwens nog geruime tijd bestreden worden door orthodox marxistische
wetenschapsmensen en filosofen, voor wie het verderfelijke uitwassen van ‘idealisme’
en ‘spiritualisme’ waren. Dat verzet wordt begrijpelijk als men bedenkt dat het in
deze discussie om niets minder ging dan om de onverwachte terugkeer van het waarnemend en kennend - menselijk subject in de totstandkoming van de louter
‘objectieve’ wetenschap van een per definitie louter materiële wereld.
Tegelijk echter, we zagen het reeds, werd deze generatie pioniers van de nieuwe
fysica geschokt door het besef dat zij bijgedragen had aan de produktie van
kernwapens. Dit werd inderdaad de eerste toepassing van hun nieuwe inzichten in
de structuur van de materie. In juni 1945 echter drong een groep van 7 geleerden
(waaronder Szilard) er bij de VS-regering op aan het nieuwe wapen niet te gebruiken
(het zgn. Franckrapport): de inzet ervan zou onherroepelijk een heilloze
kernbewapeningswedloop over de hele wereld inluiden. Pas met verloop van tijd
gingen ook aanvankelijke voorstanders van de atoombom als Einstein en Oppenheimer
uitdrukkelijk pleiten voor een vrijwillige verzaking aan kernwapens en een
internationaal te bedingen consensus om dat soort wapens voorgoed uit te bannen.
Maar de VS, overtuigd dat ze nu voor onbepaalde tijd over een
technisch-wetenschappelijk monopolie beschikten, weigerden daarop in te gaan. Tot
de eerste geslaagde atoombomexplosie in de SU (1949) aan die illusie voorgoed een
einde maakte.

Een wetenschap van grotbewoners
Zoals Einstein, Heisenberg en andere grondleggers van de nieuwe fysica voelde ook
von Weizsäcker zich maar goed thuis in de Platoonse gedachten wereld: evenzeer
onder de indruk van 's mensen creativiteit in het ontwerpen van concepten, wetmatige
verbanden en systemen als van het merkwaardige feit dat de materiële wereld van
dusdanige aard is dat ze voor zo'n intelligente behandeling vatbaar is. Herhaaldelijk
karakteriseerde von Weizsäcker zijn visie op het wetenschappelijk bedrijf met een
uitdrukkelijke verwijzing naar Plato's beroemde allegorie van de grotbewo-
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ners. Ook de meest afstandelijk-objectieve wetenschapsmensen waren volgens von
Weizsäcker als geboeiden in een grot die slechts schaduwbeelden waarnemen van
achter hun rug verlichte en bewogen voorwerpen... zolang zij geen besef hebben van
de principiële abstractie waarop zij van meet af aan hun hele bedrijf hebben
gefundeerd. Zeker zij waren best in staat om ín en tússen die schaduwbeelden vormen,
relaties, wetmatigheden te herkennen of uit te vinden, en die bevindingen in coherente
theorieën onder te brengen. Maar met hun blik eenzijdig op de schaduwbeelden
gericht, hielden zij deze als louter materieel bestempelde wereld voor de enige, ene
en hele werkelijkheid. En dat heeft zich gewroken zowel op het theoretische als het
praktische vlak. In het spoor van Einstein, Bohr, Heisenberg... ging de nieuwe fysica
erkennen dat haar probleemloos gehanteerde objectiviteit onhoudbaar werd. De
fysicus stootte op de onontkoombare realiteiten van idee en bewustzijn, van zelfheid
en vrijheid. Om het met de woorden van von Weizsäcker zelf te zeggen:
‘Met Plato en Leibniz erkennen wij reeds in de wiskundige natuurwet de
geest in de stof. Wanneer wij ons onthouden van elke metafysische
interpretatie, ligt daar in de eerste plaats in besloten dat de stof van
zodanige aard is dat de mens haar kan denken; zij heeft door haar
eigenschap dat zij object van het denken kan zijn, aandeel aan de geest’
(WF, 178).
Die betrokkenheid van de geest bij de stof is ons in de nieuwe fysica op nog veel
pregnanter wijze bewust geworden. De klassieke fysica kon nog te goeder trouw
menen dat zij het over ‘zuivere’ objecten had, maar ze moest plaats maken voor het
besef
‘dat wij van objecten slechts mogen spreken voorzover zij mogelijke
objecten van een subject zijn... Wat wij onder kennis verstaan is immers
steeds kennis van een object door een subject. Dat echter de vorm van
onze uitspraken over objecten, zuiver logisch gesproken, niet meer toelaat
dat zij daarin stilzwijgend het feit negeren dát zij altijd weer uitspraken
zijn van een subject - dát was niet te voorzien geweest... De tegenwoordige
natuurkunde dwingt de beoefenaar ervan zich op zichzelf als subject te
bezinnen’ (WF, 180).
Vanuit dit inzicht voltrekt zich de anabasis of opgang van 's mensen geestelijk
bewustzijn: een geleidelijk en allicht moeizaam proces waarin de aleitheia of on
verborgenheid van het ideële zijn zich bijwijlen openbaart als de eigenlijke verstaansen bestaansgrond van de veelheid der zijnden. Die andere benadering van de hele
werkelijkheid noemt de fysicus von
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Weizsäcker onomwonden meditatie4. In tegenstelling met de objectiverende,
wetenschappelijke benadering van de werkelijkheid, die ‘verzakelijkend’,
‘machtvormig’ en ‘beslag leggend’ is, stelt de meditatieve benadering zich
onbevangen open voor de oorspronkelijke ‘Einheit des Wirklichen’ in haar samenhang
en totaliteit. Zij kan eventueel uitmonden in de mystieke ervaring van het Ene en
Goede, dat men láát zien in plaats van te willen grijpen en be-grijpen. En ofschoon
dit soort ervaring aan elke logica en taal ontsnapt, kan zij toch niet als subjectivisme
of irrationaliteit worden afgedaan: ze laat juist zonder enige vooringenomenheid de
hele werkelijkheid gelden. Evengoed als de objectief-wetenschappelijke benadering
berust de meditatieve op een geesteshouding of een ‘geloof’.
‘De betekenis van de “geloofs”-houding voor het bewustzijn berust (echter)
niet op het feit dat dit geloof onbewezen zaken voor waar houdt, maar
veeleer op het feit, dat zij door het uit de weg ruimen van het in de twijfel
gelegen “wantrouwen” de voorwaarden schept waarop ons het inzicht in
bepaalde niet gemakkelijk toegankelijke feiten of verhoudingen kan worden
“gegeven”. In die zin kan men nu ook zeggen dat de meditatie het
bewustzijn zodanig verandert, dat daaraan iets kan worden gegeven
waarvoor het voordien niet ontvankelijk was’ (WF, 118).
Met klem verwerpt von Weizsäcker de gangbare opvatting dat zijn ‘Platoons’ getinte
visie zou getuigen van een dualisme tussen geest en stof. Dualistisch is zijns inziens
veeleer een benadering van de werkelijkheid die het niet alleen methodologisch
handzaam maar volstrekt noodzakelijk vindt het kennend subject én de in zijn wereld
erkende mede-subjecten uit elk betoog over de werkelijkheid te weren. Alsof de
erkende subjectiviteit irrelevant of zelfs hinderlijk zou zijn voor een ware kennis van
de hele werkelijkheid. Waarmee niet gezegd is dat de verschillende wegen van kennis
met elkaar verward mogen worden, noch dat de mens zich voortaan als rationeel en
wetenschap bedrijvend wezen zou moeten verloochenen:
‘De erkenning van een meditatieve of mystieke ervaring van de eenheid
is geen vlucht uit de rationaliteit maar... een consequentie van het verstaan
van het wezen van de rationaliteit. Argumenterende filosofie kan dan een
voorbereiding of een verklaring van deze ervaring zijn; zij kan ook een
verklaring zijn van de erkenning van de mogelijkheid van deze ervaring.
Mystiekers hebben inderdaad in de filosofie van het Ene een verklaring
van hun ervaring gevonden... Daartegenover staat

4

Dezelfde terminologie treft men aan in het recente essay van Alain Finkielkraut, La défaite
de la pensée, Gallimard, Paris, 1987: ‘Il y a de la pensée dans toute oeuvre humaine... il
existe une différence entre la pensée calculante et la pensée méditante, entre l'intelligence
technique et l'intelligence de l'être’ (in Le Monde, 12.06.87, p. 16).
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dat de mystieke ervaring zelf evenmin filosofie is als dat zintuigelijke
waarneming al natuurwetenschap zou zijn’5.
Met die hoognodige bezinning op zichzelf als wetenschap bedrijvend subject zijn
nu volgens von Weizsäcker verregaande consequenties verbonden, niet alleen op het
wetenschaps-theoretische en natuurfilosofische vlak, maar evenzeer op het gebied
van de waardevrijheid van de wetenschap en de verantwoordelijke omgang met de
medemens, de andere levende wezens en de hele ‘gegeven’ werkelijkheid.

Kritisch en constructief voorbehoud
Gedreven door een tegelijk kritisch en constructief voorbehoud ten aanzien van onze
technisch-wetenschappelijke benadering van de werkelijkheid, aanvaardde von
Weizsäcker in 1957 een leerstoel voor filosofie in Hamburg. Geruime tijd later richtte
hij in Starnberg bij München het Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen
der wissenschaftlichtechnischen Welt op, dat hij van 1970 tot 1980 geleid heeft (en
dat nu onder een andere benaming door Jürgen Habermas wordt geleid). In het boven
reeds geciteerde werk van M. Schüz beschikken wij nu over een synthese van von
Weizsäckers wetenschaps- en natuurfilosofie, die op heel innige manier met zijn
ethische bekommernissen verbonden blijkt te zijn. De synthese die Schüz uit de vele
publikaties van von Weizsäcker samengesteld heeft, vereist een volgehouden aandacht
van de lezer en veronderstelt een behoorlijke voorkennis van de behandelde
wetenschappelijke en filosofische vraagstellingen. Schüz' haast pijnlijk systematische
en in vele deelproblemen opgesplitste uiteenzetting leest veel minder vlot dan de
werken van von Weizsäcker zelf. Zo heeft von Weizsäcker destijds ten behoeve van
de geïnteresseerde leek een beknopte maar nog steeds heel valabele en leesbare
inleiding in de klassieke en recente fysica uitgebracht6, waarin hij van bij de aanvang
zijn kritisch voorbehoud verwoordt ten aanzien van de aanspraak op volledigheid
van de objectief-wetenschappelijke benadering en verklaring van de werkelijkheid:
‘Fysica geldt als de wetenschap van de materiële, anorganische natuur.
Welke verreikende filosofische oordelen zijn in een dergelijke op-deling
reeds geveld, en worden door de meesten die ze hanteren geaccepteerd,
zonder dat zij zich van de

5
6

C.F. von Weizsäcker, Die Einheit der Natur, Studien, München, 1971/1982, p. 480.
C.F. von Weizsäcker en J. Juilfs, Physik der Gegenwart, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen,
2. Auflage, 1958.
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draagwijdte van de problematiek ervan bewust zijn!... Tot op heden gaan
de meeste wetenschapslui uit van de overtuiging dat het “methodisch”
zuiver is over de materie slechts datgene uit te zeggen wat overblijft,
wanneer men abstractie maakt van het feit dat er in de wereld ook zo iets
als ziel of zelfbewustzijn bestaat’ (o.c., 6).
Ook het hier al vaker geciteerde Wereldbeeld in de fysica blijft aanbevolen lectuur
voor wie zich in de gedachtenwereld van von Weizsäcker wil inleven.
Natuurlijk zijn beide werken al enkele decennia oud. Schüz toont echter op
overtuigende wijze aan dat de filosoof von Weizsäcker intussen geenszins heeft stil
gezeten. Hij presenteert een goed overzicht van von Weizsäckers indringende
overwegingen en bedenkingen bij de paradigma-theorie van Thomas Kuhn, de
falsificatie-theorie van Karl Popper, en zelfs de evolutionistische (biologische)
interpretatie van het menselijk kenvermogen zoals die b.v. door een Konrad Lorens
vanuit de ethologische gezichtshoek is voorgesteld. Enige vertrouwdheid met al deze
auteurs is derhalve wel nodig om Schüz' gedrongen betoog op de voet te kunnen
volgen. Waar die voorkennis ontbreekt, dreigt dit betoog, dat op het eerste gezicht
gesneden brood lijkt, eerder als ‘gekapt stro’ over te komen. Maar een aandachtige
lectuur van Schüz' synthese laat wel degelijk bevroeden op welke doordachte manier
von Weizsäcker de vele bijdragen van zijn wetenschappelijke en filosofische
voorgangers en tijdgenoten heeft verwerkt, ze nu eens beamend en bevestigend en
er zich dan weer kritisch van distantiërend.
Om von Weizsäckers aparte visie op o.m. de biologische wetenschappen, bij wijze
van contrast, nog duidelijker in de verf te zetten, heeft Schüz bovendien een vrij
uitvoerige ‘Exkurs’ ingelast (pp. 200-233) over de natuurfilosoof Aloys Wenzl.
Tussen haakjes: A. Wenzl is volgens Schüz een ten onrechte vergeten natuurfilosoof
uit de jaren '50, aan wie hij zelf zijn doctoraal proefschrift heeft gewijd. Vermoedelijk
is deze Wenzl de meeste lezers niet bekend. Het lijkt dus een vrij hachelijke
onderneming om von Weizsäckers opvattingen te willen verhelderen door ze te willen
vergelijken met die van een onbekende. Wie evenwel een werk als Die
philosophischen Grenzfragen der modernen Wissenschaft7 van Wenzl aandachtig
doorneemt, zal toegeven dat een vergelijking van Wenzls genuanceerd ‘vitalisme’
met de afwijkende meningen daaromtrent van von Weizsäcker inderdaad verhelderend
en wel enige intellectuele moeite waard is.

7

Urbanbücher, Kohlhammer, Stuttgart, 1964/1976, p. 223.
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Goethe's gelijk en ongelijk
Het zou ons te ver voeren Schüz' gedetailleerde behandeling van von Weizsäckers
natuurfilosofie hier ook maar samenvattend weer te geven. Von Weizsäckers kritische
evaluatie van de wetenschappelijke benadering van de werkelijkheid is echter wel
te illustreren aan de hand van zijn originele appreciatie van het historische conflict
en misverstand tussen Newton en Goethe in verband met beider kleurenleer.
Van ouds zitten alle biografen en bewonderaars van Goethe erg verveeld met de
hardnekkige dwaling van deze grote geest, die meende - op deugdelijke empirische
gronden - de optica van Newton, met name diens spectrale analyse en interpretatie
van het ‘witte’ licht, te moeten verwerpen. Von Weizsäcker doet er geen doekjes
om:
‘Goethe heeft een kleurenleer geformuleerd die berustte op onjuiste
natuurkundige grondslagen. Men heeft geprobeerd haar nu en dan weer
nieuw leven in te blazen. Wanneer men het niet aandurfde Newton ongelijk
te geven tegenover hem, veronderstelde men bijvoorbeeld dat de opvatting
van de een precies evenveel recht van bestaan had als die van de ander.
Daarmee heeft men de exacte kennis geen dienst bewezen. Waar Goethe
van mening verschilt met Newton, heeft Newton gelijk en Goethe ongelijk.
Ook de grote persoonlijkheid van de laatst genoemde vermocht geen
tegengewicht te vormen tegen de zekere greep van de natuurkundige
methode’ (WF, 21-22).
Daarmee is echter volgens von Weizsäcker geenszins het laatste woord over deze
onverkwikkelijke affaire gezegd:
Deze onvermijdelijke kritiek kan ons helpen duidelijk te beseffen wat we
dan wel van Goethe kunnen leren: het natuurkundige wereldbeeld heeft
geen ongelijk met wat het beweert, maar wel met wat het verzwijgt’.
Hoe juist de exacte, kwantitatieve analyse en interpretatie van licht- en
kleurverschijnselen ook mag zijn, ze zegt letterlijk niets over de veelvuldige
(functionele, esthetische, symbolische...) dimensies ervan in de subjecten van de
levende natuur (de mens uiteraard inbegrepen).
‘we herinneren ons’, vervolgt von Weizsäcker, ‘dat Goethe vooral kritiek
heeft uitgeoefend op Newton omdat deze, toen hij het licht wilde
bestuderen, begon met zich op te sluiten in een donker vertrek waarin het
licht slechts kon binnendringen door een zeer smalle spleet in de
vensterluiken. Het op die wijze mishandelde licht onderwierp hij vervolgens
aan een onderzoek. Inderdaad: op die manier blijft er niet veel over van
het levende licht om ons heen’.
Wie de andere - de functionele, de esthetische, de symbolische - dimensies van licht
en kleuren als even reëel en even veel aandacht waard accepteert, valt daarmee niet
terug in subjectivisme:
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subjectivisme willen prediken. De wereld in ons die ons de wereld om ons
heen doet begrijpen, is voor ieder die haar ontdekt dezelfde, al vindt lang
niet iedereen de weg tot haar... Het is wel ordinair zich krampachtig vast
te klampen aan wat men kan narekenen, alleen maar om zeker te zijn dat
men gelijk krijgt - maar dàt is geen objectiviteit, doch zwakheid’ (22-23).
In een later werk heeft von Weizsäcker het ongelijk en gelijk van Goethe nog
paradoxaler en scherper geformuleerd:
‘Hij wilde dwalen, omdat hij een beslissende waarheid slechts vermocht
te verdedigen door de toorn waarvan deze dwaling de uitdrukking was’8.

Omzichtig omgaan met het leven
Via het ommetje van Goethe's gelijk en ongelijk belanden wij vanzelf bij von
Weizsäckers heel aparte visie op de objectief-wetenschappelijke benadering van het
‘leven in ons en om ons’. Met klem releveert hij het z.i. onmiskenbare subject-karakter
van mens en mede-mens en de andere levende wezens die 's mensen wereld en
leefmilieu bevolken. De vraag is niet of wij dat minder of meer uitgesproken
subjectkarakter, zowel in onze theorie als in de praktijk, ‘rücksichtlos’ kúnnen
ignoreren, maar wel of wij dat zo maar, en in alle omstandigheden, willen of zelfs
mogen doen. Bij de ontwikkeling van zijn visie op de studie en manipulatie van het
leven knoopt von Weizsäcker uitdrukkelijk aan bij de vertrouwde ‘ik-gij’-filosofie
van Martin Buber:
‘Het enige en doorslaggevende bezwaar tegen de natuurwetenschappelijke
methode... zou ik willen samenvatten in het verwijt dat deze laatste het
“gij” niet kent. Die vorm van ontmoeting met haar object kent de
natuurkunde niet omdat dit object haar niet als subject gegeven is... Maar
het feit dat de natuurwetenschap het “gij” niet kent, brengt ons nog op een
geheel andere vraag: niet of men met een mens kan experimenteren, maar
of men met hem wil of mag experimenteren. Wat doe ik mijn medemens
aan wanneer ik hem, in gedachten of in feite, behandel zuiver als object?’
(WF, 184-185).
Velen zullen dit ethisch voorbehoud ten aanzien van de manipulatie van de mens
wel beamen, maar dat betekent nog niet dat men de mens niet als louter object kán
benaderen en behandelen:
‘Voorzover ik kan zien stelt het persoonlijk karakter van mijn medemens,
zuiver theoretisch beschouwd, geen grenzen aan de toepassing van het
(fysisch) causaliteitsbeginsel op hem, noch van het doen van experimenten
met hem. Wie nalaat zijn medemens met “gij” aan te spreken, berooft
8

Die Tragweite der Wissenschaft, Stuttgart, 1964/1979, p. 85.
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kunnen beletten deze ervaring op te doen, en haar toch, evenals de zuiver
descriptief opgedane, in een keten van causale processen te ordenen...’
(WF, 185-186).
Vanzelfsprekend ligt de mogelijkheid om niet-menselijk leven zuiver als object te
behandelen nog meer voor de hand: ‘Vergeleken met de objecten van de natuurkunde
zijn de levende wezens weliswaar gecompliceerder en onmiskenbaar historisch. Maar
dat is voor de natuurkundige methode slechts een technische complicatie’ (WF, 186).
Toch wordt ook in beperkt wetenschappelijke kring en nog meer daarbuiten nog
steeds verzet aangetekend tegen deze exclusief natuurkundige methode: ‘Ook hier
schijnt de rechtvaardiging van dit verzet te liggen in het feit dat het “gij” over het
hoofd werd gezien... Al vereist het wel een zeer grote mate van methodische
zelfbeheersing om bijvoorbeeld in de psychologie der dieren’ dat subject-karakter
wel te erkennen ‘zonder in antropomorfisme te vervallen’ (WF, 187).
Von Weizsäcker betoogt uitdrukkelijk dat zijn kritiek niets van doen heeft met
enige vorm van - vergeefs - vitalisme:
‘Onjuist lijkt mij de in engere of ruimere zin vitalistische poging om
natuurkundig constateerbare verschijnselen op te sporen die principieel
natuurkundig niet verklaarbaar zouden moeten kunnen zijn. Het organisme
is theoretisch evenmin als praktisch gevrijwaard tegen experimenten; het
moet ze ondergaan. Wat de natuurkundige kan waarnemen, zal hij tenslotte
ook wel met zijn begrippen kunnen interpreteren... (WF, 187).
Alle levensverschijnselen laten zich - als de fysico-chemische systemen die zij nu
eenmaal zijn - objectiveren, zijn niet tegen experimentele ingrepen afgeschermd, en
kunnen in het raam van deze methodische mogelijkheid geduid worden. Maar ook
als men dat doet, waarschuwt von Weizsäcker, mag men daarbij niet de beslissende
methodische zelfbeperking over het hoofd zien die zegt dat men van haar geen
antwoorden kan verwachten die men met de begrippen van de fysica niet eens vermag
te formuleren:
‘Uit geen enkel begrippensysteem kunnen uitspraken afgeleid worden
waarin begrippen voorkomen die binnen dat systeem niet gedefinieerd
zijn’9.
De aldus verworven ‘objectiverende kennis is zelfvergeten’ en brengt met zich mee
dat men, terwille van de beoogde kennis, de levensverschijnselen van een
‘ik-gij’-relatie tot een ‘ik-het’-relatie reduceert (O.c., 97). Het gaat daarbij minder
om de vraag ‘of wij een scherp verschil kunnen maken tussen levende en levenloze
objecten’, dan wel of men niet beter doet de scheidslijn te trekken tussen zuiver
natuurkundige bronnen van kennis en

9

C.F. von Weizsäcker, Die Geschichte der Natur, Göttingen, 1948/1979, p. 85.
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die waarover wij beschikken door het contact met onmiskenbaar levende wezens’
(WF, 17). Wat wij, die zelf leven, de levende wezens verschuldigd zijn, ‘is niet de
loochening van de objectieve kennis, maar wel datgene wat het ik met het gij verbindt:
liefde’ (en niet louter zakelijkheid)10.
De methodische reductie (van 's mensen ‘hele’ relatie met de hem omgevende
levende en levenloze natuur) tot een loutere ‘ik-het’-verhouding blijkt een alles
behalve onschuldige of neutrale aangelegenheid te zijn. Nadrukkelijk herinnert von
Weizsäcker aan de waarschuwing daaromtrent van Niels Bohr: de wil tot objectieve
ontleding van het object kan ons nopen - en kan leiden - tot de vernietiging van dat
object in zijn heel- en gaafheid. Dat geldt zelfs voor schijnbaar probleemloze objecten
als het atoom of... een tafel(!):
‘In de quantumtheorie laat het object zich in deel-objecten uiteenleggen,
bestaat evenwel niet uit deze delen... Het is een geheel dat niet uit delen
bestaat, maar dat bij het uiteenhalen ervan in delen zijn heel-zijn verliest.
Zo is een “atoom” niet een systeem van kern en electronen, maar men
vindt nog slechts kern en electronen, als men het atoom vernietigt. Zo “is”
ook deze tafel niet een bouwsel van atomen, maar men vindt atomen, als
men de tafel radicaal op-lost (auflöst)’11.

Onafwendbare medeverantwoordelijkheid
Als tegelijk ‘verlichte’ en ‘ontnuchterde’ zoeker naar kennis dient de huidige
wetenschapsmens zijn verantwoordelijkheid in onze wereld op te nemen: verlicht
door het inzicht dat zijn eigen, specifieke bedrijvigheid niet de hele werkelijkheid
recht laat wedervaren, en ontnuchterd door de (technische) toepassingen van zijn
wetenschap die de mensheid in staat stellen alle leven, ook het menselijke te schaden
of zelfs uit te roeien. In De bedreigde vrede12 articuleert von Weizsäcker het hele
probleem in vier stellingen: 1. De fundamentele waarde van de wetenschap is zuivere
kennis. 2. Juist de gevolgen van die zuivere kennis veranderen de wereld
onophoudelijk. 3. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de weten-

10
11

12

Die Geschichte der Natur, p. 97.
C.F. von Weizsäcker en Gopi Krishna, Biologische Basis der Glaubenserfahrung,
München/Bern, 1971/1973, p. 42. Onder biologen is pas sinds kort het besef wakker
geworden dat ook veel zuiver wetenschappelijk onderzoek (en met name de
verzamelwoede van musea en een ongeremde wetensdrang om b.v. statistische gegevens
te verwerven) ware slachtingen of verstoorde voortplantingsmogelijkheden onder heel
wat diersoorten heeft bewerkt: en dit vaak des te meer naarmate het ‘zeldzame’, met
uitsterven bedreigde diersoorten betrof.
C.F. von Weizsäcker, Der bedrohte Friede. Politische Aufsätze 1945-1981, München, 1981.
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schap die samenhang tussen kennis en verandering van de wereld te erkennen. 4.
Die erkenning zou het begrip zelf van onze kennis wijzigen (563). Maar reeds in zijn
wereldbeeld had von Weizsäcker die samenhang aangewezen en kernachtig
samengevat als de wortel van vrijwel alle ecologische problemen van verleden, heden
en toekomst:
‘Kennis is macht. Macht kan misbruikt worden. Bewust machtsmisbruik
is gevaarlijk. Maar onbewust machtsmisbruik is nog gevaarlijker. Ik geloof
dat met deze paar zinnen het gehele probleem is omschreven’ (WF, 197).
Blijven de grenzen van de objectiveerbaarheid van de wereld miskend en wordt de
opbouw van een wetenschappelijk-technische wereld onverpoosd voortgezet en
verabsoluteerd, dan leidt die machtsgreep van het ‘instrumentele weten’ tot een
stuurloosheid die niet verholpen kan worden met de rationele middelen die juist tot
die situatie hebben geleid. Graag verwijst von Weizsäcker naar een beeld van
Heisenberg: we varen dan met een schip dat met zoveel ijzer en staal omgeven is,
dat ons kompas dol draait en geen richting meer vermag aan te wijzen. Typische
voorbeelden van deze radeloosheid zijn volgens von Weizsäcker: de
‘roulette-zekerheid’ die de kernbewapeningswedloop ons heette te verzekeren, en
de welhaast systematisch verdrongen ecologische problemen zoals die o.m. uit de
ongeremde bevolkings- en consumptiedruk op ons planetair leefmilieu voortvloeien.
Von Weizsäcker preekt allerminst een verzaking aan wetenschap en techniek,
maar pleit voor een ‘volwassen’ gebruik ervan: ‘Het is romantisch de techniek te
willen weggooien, maar het is even kinderachtig alles te willen doen wat technisch
mogelijk is... De volwassenheid van de techniek zal moeten blijken uit haar
distanciëring ten aanzien van het apparaat, uit haar vermogen tot een rustig,
weloverwogen verzaking aan bepaalde technische maakbaarheden’13. Wat wij dringend
nodig hebben is ‘de overgang van het kinderachtig najagen van de techniek als
doel-op-zich naar een volwassen beheersing van de middelen tot verstandige doelen’
wat op zijn beurt ‘het vermogen tot technische ascese met zich meebrengt’ (De
bedreigde vrede, 398).
Er is een nieuwe waakzaamheid geboden die even serieus genomen moet worden
als de strenge eisen van de wetenschappelijke objectiviteit:
‘In feite zijn we verantwoordelijk voor de gevolgen van de wetenschap,
of we het willen of niet. We zullen deze slechts kunnen dragen, wanneer
er in ons een groeiende waakzaamheid ontstaat, die niet minder snel
reageert en niet minder onver-

13

C.F. von Weizsäcker, Die Verantwortung der Wissenschaft im Atomzeitalter, Göttingen,
1957/1969.
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biddelijk is dan die ten aanzien van de verantwoordelijkheid waartoe de
wetenschap haar adepten thans reeds opvoedt: die inzake het zuiver
waarnemen van toestanden. Bij de waakzaamheid die nu nodig wordt, gaat
het niet meer om neutrale dingen en levenloze voorwerpen, waarmee we
menen te mogen omspringen zoals we willen. Het gaat nu om de
medemens. Om het leven in ons en om ons. Om de vraag of het leven
mogelijk wordt en mogelijk blijft’ (WF, 200).
Natuurlijk realiseert ook von Weizsäcker zich dat de huidige wetenschapsmens deze
nieuwe verantwoordelijkheid niet in zijn eentje aan kan. Of hij het wenst of niet, ‘de
wetenschap kan niet door een soort chemische reiniging verlost worden van alle
praktische toepassingen. Want de zuivere wetenschap zelf verandert de wereld,
zonder het te beseffen of te willen’. In het ene geval ‘zal een beoefenaar van de
wetenschap zover moeten gaan dat hij afziet, niet alleen van de toepassingen maar
ook van het verder gaan met zijn onderzoek in een bepaalde richting’. In het andere
geval kan hij terecht menen ‘te moeten overgaan tot de praktische toepassing... in
het belang van de mens. In geen geval mag hij echter menen dat hij zich zou kunnen
onttrekken aan de medeverantwoordelijkheid voor de gevolgen van zijn daden ook
al zou hij die zelf niet wensen, noch er actief aan medewerken’ (WF, 204). Maar
juist omdat hij als ‘enkeling, hoe belangrijk de door hem genomen besluiten ook
mogen zijn, door zijn isolement machteloos staat tegenover de gevolgen van het
ontwikkelingsproces, gaat het ook hier om de levende gemeenschap van de zich
medeverantwoordelijk voelende mensen. En deze gemeenschap kan slechts worden
in stand gehouden door collectieve waakzaamheid, door open staan voor elkaar en
voor de dingen. Deze waakzaamheid zal dan ook leiden tot gemeenschappelijke
overtuigingen en programma's van actie’ (WF, 202). En dit verklaart meteen waarom
von Weizsäcker zelf zich de laatste jaren zo intens met de vredesproblematiek en de
politiek tout court heeft ingelaten.
Voor twee bedrieglijke verwachtingen of oplossingen meent von Weizsäcker ons
nog te moeten waarschuwen. De eerste betreft onze ‘neiging om maar lichtvaardig
aan te nemen dat alles wel vanzelf in orde zal komen.’... In ons geval van de invloed
die de wetenschap uitoefent, is het beslist onjuist te menen dat wij zouden kunnen
volstaan met niets te doen; dat alles wel in orde zal komen, wanneer we de dingen
op hun beloop laten’ (WF, 202-203). De tweede betreft een opvatting of overtuiging,
die men vooral in de wetenschap zelf aantreft, en die meent ‘dat men de wereld met
behulp van de wetenschap moet redden... dat men bijvoorbeeld de wetenschap,
aangezien men er in de stoffelijke wereld zoveel mee heeft kunnen bereiken, nu
slechts op de menselijke geest en de menselijke samenleving behoeft toe te passen
om ook op die terreinen alle problemen te kunnen

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

239
oplossen’ (WF, 204). Von Weizsäcker betwist geenszins het nut van de
menswetenschappen, maar gelooft niet dat daarin alleen of zelfs hoofdzakelijk de
oplossing van onze problemen ligt: ‘Juist is dat onze kennis op beslissende punten
kan worden vergroot door de wetenschap van de mens - en door die kennis ook onze
macht... Onjuist lijkt mij echter de veronderstelling dat vergroting van onze kennis
en macht als zodanig reeds het misbruik van die macht zou kunnen tegenwerken. Zij
vergroot slechts onze verantwoordelijkheid’ (WF, 205).
Of en in hoeverre die, ons door wetenschap en techniek opgedrongen,
verantwoordelijkheid geschraagd zou kunnen worden door wat men de jongste tijd
een nieuwe ‘ecologische ethiek’ pleegt te noemen, is een vraag die ik hier voorlopig
open laat. Waar het denken van von Weizsäcker zich ten opzichte van deze vraag
situeert, wil ik in een volgende bijdrage belichten.
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Tadeusz Rozewicz
Beelden van en voor een onbeleerbare tijd
Carlos Tindemans
Mag Slawomir Mrozak in het Westeuropese theaterrepertoire de best bekende Poolse
auteur zijn, dan is Tadeusz Rozewicz de man die het na-oorlogse drama in Polen een
andere richting op heeft gestuurd. In zijn kruistocht tegen realistische psychologie
en feitenverhaal maakt hij gebruik van vormprincipes uit de moderne lyriek en
beeldende kunst. Zijn oeuvre is een vormeloze vorm, meer open en vrij dan een
causale dramaturgie toestaat, gericht op en verantwoord door de reflectie van een
subjectieve kijk op een gedweeë, kneedbare menselijke aard en een onstabiele wereld.
Als strijder in het joodse verzet (o 1921 te Radomsko) is hij sedert 1945 bij
herhaling aangevallen en verboden, tegengewerkt en vereerd, volgens de wisselvallige
regimewisselingen. Zijn oeuvre wortelt in de emotionele en intellectuele ervaring
van een man die de nazi-bezetting nog net overleefde, het heeft vorm gekregen door
de golven van Pools antisemitisme, door het kunstdirigisme van de partij en het
staatsmonopolie. Zijn drama is een instrument om esthetisch afstand te nemen van
abstractie en ideologie, vol wrange spot met de inauthenticiteit als middel tot dulden.
Via de erosie van karakter en plot tekent hij de desintegratie van de naoorlogse
realiteit; er zijn geen vaste normen meer, de tijdgenoot is nog slechts een
opportunistisch berekenaar. Zijn werk stoeit met de anomalieën van de Poolse en
Europese culturele erfenis, in concrete theaterbeelden die traditionele denk- en
inbeeldingscategorieën van het theater doorbreken. Zijn thematiek is de tegenspraak
tussen de zelfbeleefde apocalyps en de stabilisering, tussen het authentieke leven en
zijn surrogaat, tussen geëngageerde menselijkheid en passieve reproduktie, tussen
waarheid en conventie. Zijn werk wordt bepaald door een cultuurkritische dimensie,
de desoriëntering van de hedendaagse mens, de identiteitscrisis vanuit de vele
opgedrongen rollen, de oppervlakkige omgang met historische waarden, de routine
van een levensloop die verantwoording en terugblik uitsluit. Een oeuvre als paradigma
van collectieve ervaring.
Hij debuteerde als dichter. Sinds 1948 heeft hij een tiental bundels gepu-
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bliceerd. Ze handelen over de ondergang van het humane in de oorlog, maar hij
verdiept en breidt deze ervaring uit tot de vraag naar de haalbaarheid van ethische
waarden en een zinvol menselijk bestaan in de jaren van de socialistische
wederopbouw en een nieuwtijdse samenleving. Het is lyriek die wantrouwig staat
tegenover het idioom van poëzie, tegenover het metafysische misbruik van de
metafoor en het hoogdravende kunstgewauwel als voorwendsel tot bevrediging van
ijdelheid. Toen hij in het begin van de jaren 50 voor het theater begon te schrijven,
was hij al een gearriveerd dichter; zijn verrassende, schijnbaar onemotionele verzen,
vrij van het gebruikelijke poëtische effect, hebben sedertdien grote invloed op de
gehele Poolse poëzie gehad. Maar ik beperk me hier tot zijn theater.

Structuur als thema
In Het dossier (1960) exploreert Rozewicz de mogelijkheden van rol, identiteit en
persoon. In een serie los verbonden episodes met simpele dramatische inhoud
projecteert hij de ervaring van zijn generatie. Een vermoeide Elckerlyc van de 2Oe
eeuw, de keerzijde van elke romantische held, is getekend door de oorlog en de
Stalinterreur. Hij heeft gevochten voor abstracties als menselijkheid, vaderland,
solidariteit en vindt zich bedrogen en gemanipuleerd terug. Hij ontdoet zich van alle
leugen, illusie en obsessie, gaat op zoek naar een ander soort levensinhoud. Rozewicz
zet zich af van elk hecht plot, van alle psychologisch realisme, van elke rationele
verantwoording. Hij kiest voor de droomstructuur. De held ligt meestal te bed,
halfwakker. Snel verschuivende beelden drijven af en aan, dringen in elkaar en lossen
weer op. In deze korte taferelen wordt de slaapkamer het ouderlijk huis, een kantoor,
een straat, een koffieshop, een restaurant, alles tegelijk binnen dezelfde episode.
Personages, echte en ingebeelde, dode en levende, komen op en verdwijnen. De toon
schakelt van kluchtig naar plechtig, van cynisch naar verheven, van ironisch naar
affectief.
De realiteitswaarde is hier erg problematisch, de situatie is een blijvende staat van
afbreken en opbouwen. De handeling is een tocht door tijd en ruimte via een
hallucinant landschap, het gedachtenleven van de held waarin oorzaak en gevolg
niet meer op elkaar aansluiten. Gebeurtenissen ontstaan in droomassociatie, als een
resultaat van analogie en niet van logica; spanning leidt niet tot ontspanning maar
tot een nieuw dynamisch moment. De dramatische sterkte ligt in de techniek van
discontinuïteit, losse schakeling, verschuivende niveaus van herkenbaarheid. In
volstrekt
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onnaturalistische zin drukt Rozewicz de eenzaamheid van de tijdgenoot uit.
Structureel ziet de tekst eruit als een poëtische collage met flarden poëzie van
vroegere Poolse dichters, met krantenknipsels, fröbelrijmen, alliteratiereeksen of
persiflages van het antiek-Griekse koor. Dit sprokkelmateriaal schommelt in eindeffect
tussen parodie en abstractie in; het wordt kenmerkend voor zijn werkwijze.
Voortdurend bedrijft hij taalspelletjes, citeert en alludeert, als expressie van een
bewustzijnsfase, niet zorgvuldig een klassiek dramapatroon uitbalancerend.
De Laokoongroep (1961) is een satire op de opvatting dat schoonheid en evenwicht
geluk inhouden. De diepere zin ligt in de complexe textuur en de verrassende
samenhang van personages en standpunten, andermaal niet in de nogal schrale
verhaalkern. Opgezet als een groteske persiflage van het Ibseniaanse gezinsconflict,
wil het stuk niet een denkbaar gebeuren imiteren; het bepaalt zich doelbewust tot
een serie variaties over de betekenis van kunst in de moderne samenleving, met
onverwachte breuken en onopgeloste tegenstellingen.
De getuigen (1962) behandelt de politieke stabilisering en laat zien hoe morele
zelfstandigheid opgegeven wordt voor baantjesjagerij. De drie zelfstandige delen
vinden elkaar in sonatevorm als bewegingen binnen een basisthema. Bedrieglijk
simpel in lineaire ontwikkeling vormt zich een spiraalpatroon van stijgende ontzetting;
iedereen ignoreert het dreigende gevaar tot ieders leven uiteenspat in een moment
van apocalyptische stilte. Nergens evenwel staat moraliseren voorop. Ernst wordt
geschuwd en emotie voorkomen met plotselinge wisselingen van somber naar grotesk.
Elke toeschouwersempathie wordt ondergraven door alle illusie van identiteit, alle
ambitie tot identificatie op te geven. Het stuk gunt het publiek geen leefbare realiteit
tenzij die van het theaterspel op een scène. Conventionele dramahandeling, opgevat
als illusie van echtheid, krijgt geen kans. Rozewicz maakt zich los van psychologisch
verantwoorde personages en navertelbare verhalen, ontmantelt het illusietheater. De
spreektekst blijft echter overeind en zijn theaterbeelden winnen veld. Hij is onderweg
naar een theater waarin geluid, vorm, kleur en beweging het woord aanvullen en
uithollen, sublimeren en overbodig maken, oproepen en aflossen.
Actus Interruptus (1964) is een opzettelijk onvoltooide komedie die de draak steekt
met elke dramatische conventie tussen naturalisme en absurdisme in. Hij biedt een
cerebraal scenario aan dat propvol mogelijkheden zit voor een tros acteurs. Onder
het huiselijke drama zit een serie verhaaltjes verborgen, maar de auteur weigert er
ook maar een uit te wikkelen. Hij verwringt, verbergt de restfragmenten van een plot
met opzet, om de
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toeschouwers te ont-zetten, beroofd als die zijn van elke verhaalstut. De tekst bestaat
voor tweederde uit regieaanduidingen. Deze scenische voorbereiding bevat een hele
doctrine m.b.t. wat hij de theaterillusie verwijt; hele scènes verlopen zonder
woordtekst. Rozewicz' techniek is de optische klemtoon via gericht focus; hij dirigeert
het toeschouwersoog naar een betekenisvol detail, een personagefacet of een
scèneplaats, houdt de aandacht voor een verlengd ogenblik vast, drukt deze fase het
bewustzijn binnen. Tegelijk zijn de onderdelen van deze close-ups intentioneel
onbelangrijk, een nauwkeurige theaterexpressie van Rozewicz' visie van de
onsamenhangendheid van het tijdsmoment. De voorstelling is niet afgestemd op een
eindprodukt maar op een creatieproces. Via gelijktijdige, naast elkaar gerijde of niet
doorlopende scènes ontstaat er een spel vol allusie en resonantie. Ritmische versnelling
drijft het stuk tot een crescendo van beeld en klank. Dynamische spanning en optisch
effect concurreren bestendig.
Op handen en voeten (1971)1 is een tragikomische versie van het Faustverhaal.
De elementen van mythe en personages dienen thans zijn eigen behoefte aan
desintegratie en subversie. Andermaal staat de positie van de hedendaagse kunstenaar
centraal, geëerd, geïdoliseerd, geëxponeerd als institutie, getransformeerd van begaafd
enkeling tot staatscultureel genie. Maar daarmee is hij zijn creatieve drift kwijtgeraakt.
Het dominante beeld waarin hij mythische grootheid onderuit haalt, is hier dat de
personages zich voortbewegen op handen en voeten. Het publiek zit oog in oog met
een bizar spelpatroon. Het is een allegorische metamorfose van de artistieke tijdgenoot
of een commentaar op zijn morele zelfstandigheid. De esthetische truc blijft bedoeld
als gewaagd dramatisch effect dat met veel ironie de aandacht van het publiek
provoceert en vasthoudt, andermaal een schoktactiek om vrijblijvende illusie op te
heffen. Het is een blasfemisch saterspel.

Heroriëntering
In de jaren 70 zet Rozewicz heel plotseling het experimenteren stop. Voordien een
en al polemiek met gangbare theateropvattingen, geeft zijn drama nu het anekdotische
op en profileert het sterker fabel en karakterontwerp. Hij injecteert zijn durf voortaan
in het conventionele idioom. De open

1

Cfr. de Duitstalige tekstuitgave: Tadeusz Rozewicz, Auf allen vieren. Der Hungerkünstler
geht. Die Falle, Henschelverlag, Berlin, 1986, 211 pp., DDR M. 9.
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dramaturgie, zijn watermerk, leek hem al opgezogen door het trendtheater. Grotowski
en Szajna verbluften de wereld. Door een nieuwe lichting auteurs en, vooral, regisseurs
voelde hij zich getrivialiseerd. De Poolse klassiekers (nooit van het affiche weg)
werden herschreven, gevierendeeld, verhaspeld en visueel effect triomfeerde over
thematische en filosofische sterkte. Rozewicz werd zelfs niet eens meer door de
staatscensuur gepest; hij bleek integendeel de meest opgevoerde auteur te zijn. Hij
weigerde echter de nieuwe goeroe van een theaterstijl te worden. En dus ging hij een
andere kant op.
Deze nieuwe stukken volgen thans wel een duidelijke vertellijn. Structuur en
techniek blijven grotendeels traditioneel. De handeling verloopt chronologisch in
een reële tijd en ruimte, houdt de aandacht vast in een progressief ontplooien van
gebeurtenissen; zonder discontinuïteit of elliptische verschuivingen, zonder
contrastintentie of beeldoverlast, zonder narratieve desintegratie. Dialoog wordt
opnieuw conversatie, directe expressie van wat personages denken en aanvoelen.
Psychologische identiteit is terug, interactie en responsiviteit.
In De hongerkunstenaar verdwijnt (1977), naar Kafka's novelle, neemt Rozewicz
het thema van het elitaire weigeren van het banale leven op de korrel. Hij berooft
Kafka's hongerkunstenaar van diens stigma van uniciteit, voegt er nog andere
hongerkunstenaars aan toe die meer efficiënt, beter maatschappelijk aangepast honger
weten te lijden. Uiteindelijk blijft zijn offer zonder resultaat. Hij wekt enkel onbegrip
op bij de agressieve, met supermarktinkoop en dagelijks joggen begane massa. Bewust
inzicht in wat de kunstenaar wezenlijk bedoelt, heeft alleen de triviale figuur van de
impressario en die maakt hem dan ook de arrogantie van zijn isolement duidelijk.
En dan? Snapt de kunstenaar dit of resigneert hij? In elk geval verlaat hij de scène.
Om wat te doen? Neemt hij ook plaats in de toeschouwersrijen of gaat hij er juist op
af om hen te leren hun vereenzaming in het donker voortaan af te zweren?
Mariage Blanc (1974) is nog altijd een ongewoon kassucces in Polen, al was er
aanvankelijk wel enige reserve wegens de vrank-en-vrije behandeling van seksualiteit,
onbekend in het Poolse drama. Twee tienermeisjes verkennen in een
fin-de-siècle-omgeving de verboden wereld en hebben lak aan het sociale fatsoen.
Het stuk trok bezoekers die Rozewicz voordien onzeker had gemaakt. Ze hadden
echter nauwelijks door dat de auteur, nu speels omgaand met conventie en traditie,
zijn toehoorders leidt waar hij ze hebben wil. De prikkelkomedie over opgroeien is
meer een vermomming voor een geestige pastiche van een aantal Poolse auteurs,
vooral Mickiewicz. Bijna onmerkbaar licht hij zijn tekst uit de realistische drama-
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turgie met haar voorspelbare gegevens en herschikt haar als literaire parodie en puur
theater.
Ook hier duwt Rozewicz uitgesleten patronen van het realistische theater tot het
absurd-extreme, maakt ze daardoor zelfbewust en vooral theatraal. Bevrijd van
plotclichés en voorspelbaarheid in karakter, met een constant bedreigde logica, lijken
zijn stukken onsamenhangend, zonder centrale intentie. Ze zijn echter heel precies
gestructureerd, kunstig geïntegreerd; vorm en inhoud zitten perfect ineen. De losheid
van zijn dramasysteem is zijn dramatische intentie; ze weerspiegelt zijn
voorkeursthema, het uiteenvallen van de na-oorlogse werkelijkheid en ze staat hem
overrompelende veelheid en verscheidenheid toe van heterogene stof, stijl en toonaard.
In het spoor van zijn tijdgenoten als Witkacy en Gombrowicz, Beckett en Ionesco
is Rozewicz' drama niet uitsluitend literair. Het komt slechts volledig tot zijn recht
op het theater. Het literair-relevante frame is slechts een skelet, een onderdeel van
wat de theateropvoering inhouden kan en moet. Zijn oeuvre vereist dan ook een ander
soort acteren; het Stanislawskiaanse woelen in de emotionele ingewanden moet
wijken voor het vermogen met lijf en stem te bestaan. Rozewicz behoort tot de
generatie (niet nationaal vast te leggen) die er zich bewust van werd dat het nieuwe
slag drama en theater moest beginnen bij het probleem van de nieuwe techniek van
dramacompositie. Zijn basisinstrumenten zijn optische beelden, geen woorden; zijn
eerste artistieke medium is zorgvuldig georkestreerde beweging binnen een specifieke
en toch willekeurig geconstrueerde ruimte. Deze spectaculaire effecten (zoals een
simultaandecor of een afvalterrein of uitvergrote microscoopvormen van biologische
teelten) dragen en manipuleren de interne gedachtengang, drukken in fysieke beelden
psychische toestanden en abstract gehalte uit. Rozewicz behandelt deze effecten met
precisie en met extreme doeltreffendheid; zo stelt hij een opwindende theatrale
realiteit ter beschikking die onvermijdelijk sterker afhankelijk is van de creatieve
acteur dan alleen maar van de woorden van de auteurstekst.

Kafka
De valstrik (1983) neemt in Rozewicz' oeuvre een bijzondere plaats in2. Hier staan
historisch-literaire personages centraal. Hoofdfiguur is Franz

2

Over de interpretaties van twee produkties van dit drama op het Poolse theater, zie: C.
Tindemans, Theater in Polen. Actieve hulpeloosheid, in Streven, februari 1985, pp. 456-467.
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Kafka. Biografisch lijkt alles te kloppen. De namen van de gezinsleden stemmen
overeen, tot in de fluisterwoordjes en de joodse varianten toe; de lotgevallen zijn
accuraat ingebouwd. Tegelijk wijzen biografisch niet aanwijsbare personages op een
vrije benadering. De titel suggereert reeds dat de dichter gevangen zit in een
psychologische en existentiële situatie; dat is het resultaat van twee
levenscomponenten: Franz' relatie tot zijn vader in het bijzonder en tot vrouwen in
het algemeen. Op de snijlijn van deze twee invloedssferen vecht zijn persoon in een
bestendig dilemma tussen historisch-bepaalde beïnvloeding en actuele eigen
besluitvorming. In zijn jeugd is hij in de ‘val’ geraakt, als volwassene kan hij er niet
meer uit. Rozewicz behoudt deze biografische realia, interpreteert ze
dieptepsychologisch en breidt ze tijdsactueel uit.
Het eerste conflictveld is Kafka's relatie tot zijn vader. Diens dominante
demoralisering in het gezin leidt Franz tot introspectie in de verbeeldingsoase van
zijn kamertje. Deze introverte verwerking verruimt het conflict tot een archetypische
tegenstelling tussen de vader als verlosser en de zoon als zoenoffer, zoals ook Canetti
heeft geponeerd3. Deze vader gunt zijn kind geen ruimte voor zelfstandige
ontwikkeling, bindt hem vast in een Eerste-Wereldoorlog-syndroom met
vader-imperator en zoon-onderdaan. Het nationalistische oorlogslachten verhindert
niet de religieuze interpretatie waarin de vader door het offer van de zoon de wereld
verlost.
Psychologisch werkt deze dominante vader negatief in op de ontwikkeling van
Franz' seksualiteit, overigens Kafka's eigen interpretatie reeds. Het onbereikbare
vader-voorbeeld leidt bij de zoon tot berusting, mislukking en schuldgevoel. Noch
het gezin, als domein van de vader één grote bedreiging, noch de joodse traditie, als
potentieel domein van gemeenschapszin, dragen bij tot begrip en verstandhouding
tussen Franz en zijn vader. Rozewicz neemt echter de momenten van de joodse
familietraditie niet op om een psychologische analyse aan te vullen; hij opent er
veeleer een tijdshistorisch-politieke dimensie mee en draagt m.i. zo bij tot een nieuw
aspect in de visie op Kafka. Daarom duiken in het laatste visioen van de vader achter
bloedhonden de moordenaars van het Derde Rijk op. Hierop eindigt de stuktekst
maar de regie-aanduidingen willen dat de acteurs, midden in het publieksapplaus
aan het slot, plotseling weggeleid worden, in veewagens geperst, dat de zwarte
fond-muur omslaat in de executie-

3

Cfr. Elias Canetti, Der andere Prozess. Kafkas Briefe an Felice, in Das Gewissen der Worte,
München, 1968. Ned. Vert. Het ander proces, Athenaeum, Polak & Van Gennep, Amsterdam,
1971.
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muur van Auschwitz. De acteurs anticiperen daarmee het historische lot van enkele
door hen uitgebeelde personages.
In het levensproces van Kafka treft Rozewicz de oorzaken van de visionair
vermoede apocalyps aan. Omringd, belegerd door een familie met het verraderlijke
huisraad van kleinburgerlijke levenszin, strijdt Franz in radicale antiburgerlijkheid
voor zijn identiteit als mens en als kunstenaar. De prijs ligt hoog. Zijn dubbele bestaan
- overdag ambtenaar, 's nachts schrijver - veroorzaakt permanente pijn. Angst als
bepalend levensgevoel. Eenzaamheid en afkeer, vreemdheid en isolement ontstaan
uit weerzin tegen maatschappelijke onderdrukkingsmechanismen waarvan de vader
het prototype is. Tegelijk is deze vader ook de figuur die enig vermoeden heeft van
wat er te gebeuren staat, die profetisch uitspreekt welke verschrikking op de joodse
mensen afkomt. Hij weert zich instinctief tegen de levensvreemde gedooghouding
en het politieke analfabetisme van de intellectuelen van wie Franz dan weer een
vertegenwoordiger is. Franz legt zijn vader, nog slechts een kindse klomp, tenslotte
in het bedje van zijn jeugd terug; uiteindelijk begrijpt hij zijn vader, tegelijk was hij
er nooit verder van verwijderd.
De tweede reden tot Franz' ‘val’ is voor Rozewicz diens relatie tot vrouwen, een
vast punt in de Kafkafilologie. Aanvankelijk is de vrouw een domein van veiligheid,
van bevrijding van de vader, van begrip en geaccepteerd worden. Zijn problemen
met de vrouw als partner blijken bij Felice. Zijn affectieve houding tegenover de
alledaagse dingen botst met de conventioneel-praktische behoefte van Felice. De
door haar uitgekozen kast wekt bij hem de angst voor opsluiting. Deze institutionele
vrees heeft Canetti ook al vroeger aangestipt. De kunstenaarsroeping die seksueel
verkeer of huwelijk uitsluit, krijgt hier meer reliëf dan de gebruikelijke verklaring
uit jeugdneuroses. Franz' seksuele drang manifesteert zich bij de fictieve Jana Slowik
(misschien Julie Wohryzek). Deze ambivalente houding tot het huwelijk verklaart
Franz zelf vanuit de vaderlijke invloed. In Rozewicz' tekst ziet Franz zich wankelen
tussen spontaanheid en besluiteloosheid als de ontologische tweespalt tussen mens
en kunstenaar.
Franz' relatie met meisjes wordt eveneens teruggelegd in het joodse familievlak
en daarmee in een historisch-politieke dimensie. De Duitsers die Franz' zusjes aan
het slot in de KZ drijven, anticiperen wat de levensgeschiedenis voor hen nog inhield.
De vader-zoon tegenstelling wordt opgeheven in de confrontatie met een nieuwe, de
onpersoonlijke macht van de dood. Canetti ziet het begrip macht en Franz' strijd
hiertegen als een beslissende grondstructuur in Kafka's werk; Rozewicz concretiseert
deze
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macht tot een historisch-politieke functie die Polens recente verleden op fatale wijze
bepaald heeft.
Franz Kafka stierf vóór Auschwitz; zijn zusjes, zijn neef en verwanten gingen er
ten onder. Achter Franz' rug, door hem niet meer waargenomen, wordt dit komende
gebeuren een spelscène. De zwarte executiemuur met de stomme beulen, een
indringend beeld tijdens het hele stuk, vormt de achtergrond, een reuze-val voor het
joodse volk. Hoe kleinschalig valt daartegenover de val uit die Franz in zijn eigen
levenslotgevallen opbouwt en waartegen hij zich te weer stelt. Dat Felices droomkast,
symbool van de vastigheid der dingen in dit leven, ook voor hem een bedrieglijk
schuiloord kon worden, verneemt hij pas laat van zijn profetische vader; in de droom
van een kastlade waarin joden opgesloten zitten, kan hij het wel raden maar niet
begrijpen.
De complexe structuur van de metafoor legt ook het proceskarakter van de
historische samenhang bloot. De tijdsverschillen dringen in elkaar binnen, alles is
maar één enkel theatraal moment: de onderdanige kappersgezel is zó brutaal SS-man,
de keizertrouwe jood en liberale patriot is het offer van de uitroeiingsmachine. In
een lange associatiereeks tekent Rozewicz de gevaren voor de mens in deze eeuw.
Als de zwarte muur zich tenslotte achter de slachtoffers sluit, blijft op de scène een
kind achter, Animula, het zieltje, het onsterfelijke deel van de dichter. Het blijft
passief, heeft geen part in de vreugde noch de pijn van Kafka of van Rozewicz. Het
staart vragend in de toeschouwersruimte, in het leven4.
Rozewicz construeert zijn beeld van Kafka indirect, uit de analyse van zijn
afhankelijkheid van psychische factoren. Franz' literaire oeuvre wordt wel vermeld,
maar is nooit het thema van het stuk. Rozewicz' drama is niet op te vatten als
vormgeving van een artistieke lotsbestemming of illustratie van een levensverhaal;
het is een psychologische studie over de persoonlijkheid Kafka, wiens leven, literair
oeuvre incluis, door deze situatie van ‘in de val zitten’ geconditioneerd is. Alle
essentiële elementen komen uit Kafka's biografie, de talrijke allusies zijn zonder
voorkennis van die levensloop niet te vatten5, maar als gegevens raken ze gewijzigd,
aangevuld, vervormd en in nieuwe contexten opgenomen. Deze vrije omgang met
het biografische materiaal reikt over een psychologische analyse heen, roept en zoekt
religieuze en mythologische associaties op als een reeks tijdshisto-

4
5

Cfr. de uitleiding van Ingeborg Knauth in de teksteditie van de Henschelverlag, o.c., p. 207.
Cfr. Klaus Wagenbach, Franz Kafka in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Reinbek,
1964.
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rische echo's die voor de Kafka-interpretatie vernieuwend en voor de zin van het
stuk essentieel zijn. Zoals Rozewicz in zijn debuut de oorlogservaring lyrisch
neerlegde, zo maakt hij in zijn meest recente stuk dezelfde existentiële belevenis tot
aanleiding, inzet en boodschap van zijn dramatisch kunnen en belijden.
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Karl Kraus (1874-1936):
oorsprong is doel
Ludo Abicht
‘Ik geloof in de zetduivel. Onlangs werd in de cultuursectie van een in St.
Gallen verschijnende krant een tot nog toe onbekend treurspel van
Shakespeare aangekondigd: Koning Lehar, een tragedie in vijf bedrijven.
Hier valt niets te lachen. De zetter heeft geen grapje willen uithalen. De
associatie die zijn werk stoort, is de maatstaf van onze tijd. Je zal ze aan
hun zetfouten herkennen. Wat hier te lezen stond, is een tragedie van
Shakespeare’.
‘Alleen een liefhebber zou stijlbloempjes mogen verzamelen. Iemand die
zou wensen dat in de krant alleen maar correcte frasen groeien en de
stijlbloempjes dus wil uitwieden, getuigt van slechte smaak. Stijlbloempjes
zijn de gelukkige uitzonderingen die we in de woestijn van kennis (van
het inzicht) tegenkomen. Getuigt het niet van een ontroerende symboliek,
wanneer een krant het tot de volgende zin brengt: “Stervend werd ze het
hospitaal binnengebracht, waar ze het leven schonk aan een dood kind”.
Gebeurt dat niet met diegene die ons allen het liefste is, namelijk de
cultuur? Stervend werd ze de redactie binnengebracht en schonk ze het
leven aan een frase. Ach, als nu iemand aan dat dode kind het leven zou
kunnen schenken? Hij zou de moeder redden’.
Met twee citaten als deze zitten we in de kern van de filosofie van Karl Kraus.
Filosofie, omdat het hier gaat om een satire die het wezen van onze cultuur raakt,
een taalbewustzijn dat herinnert aan de strengste eisen van de denkers van de Weense
school; en een engagement in de traditie van de bijbelse profeten en de grote
hervormers. Je kunt Kraus verwerpen of zelfs haten, maar je kunt de ontnuchterende
invloed van zijn werk niet meer uit je gedachten krijgen. Voor de reactionairen was
hij een gevaarlijk anarchist en ondermijner van de orde; de communisten vonden
hem veel te aristocratisch en elitair; de zionisten beschouwden hem als een slecht
voorbeeld van assimilatie in de Duitse cultuur en de anti-semieten zagen in hem
alleen maar de kritische jood die alleen maar kan afbreken en door de modder halen.
Het is dus vrijwel onmogelijk, uit getuigenissen van tijdgenoten een zinnig en, vooral,
samenhangend beeld van Karl Kraus te krijgen. Hij stond zozeer in de publieke
belangstelling dat men alleen maar zijn opvallende trekken zag en daardoor meestal
de hele Kraus miste en dus verkeerd beoordeelde. Het is echter merkwaardig dat
deze man, die bijna 36 jaar lang een eenmansoorlog gevoerd heeft tegen alle vormen
van
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domheid en intolerantie en daardoor, gelukkig maar, nooit sant in eigen land geworden
is, al tijdens zijn leven een grote invloed op veel buitenlandse schrijvers en denkers
gehad heeft, niet alleen in het Duitse taalgebied, maar tot in Latijns-Amerika, waar
bijvoorbeeld ‘el Krausismo’ een geijkt begrip is.
Laat ik beginnen met een korte schets van zijn leven, om daarna een paar terreinen
van zijn literaire en kritisch-intellectuele werkzaamheid te belichten: zijn verhouding
tot de pers, zijn pacifisme, zijn strijd tegen de corruptie en tenslotte, als belangrijkste
en diepste bekommernis, zijn gepassioneerde verdediging van de taal. Tenslotte wil
ik proberen de sterke en zwakke kanten van zijn werk tegen elkaar af te wegen.

Een typische vertegenwoordiger van de Weense joodse burgerij
In juni 1866, tijdens de laatste dagen van de Duits-Oostenrijkse oorlog, verbleef
kanselier Bismarck in het huis van Jakob Kraus, fabrikant van papieren zakken in
het Noord-Boheemse stadje Jicin. Acht jaar later, op 28 april 1874, wordt Karl Kraus
als negende kind in datzelfde huis geboren (Later zal hij zich politiek tegen Bismarcks
autoritarisme verzetten, maar Bismarcks afkeer voor pers en journalisten zal hij zijn
leven lang delen). In 1876 verhuist het gezin Kraus naar Wenen, daar konden betere
zaken worden gedaan. Als zoon van een welgestelde, liberaal denkende vader, krijgt
de jonge Karl de klassieke opleiding van zijn klasse. Na de betere Volksschule, de
oefenschool van het Wiener Pädagogium, volgt het beroemde
Franz-Josephs-Gymnasium, waar hij al vlug van een voorbeeldige leerling
(Musterschüler) tot een eigengereide lastpost evolueert: ‘Ik las niet stiekem boeken
onder de bank zoals mijn medeleerlingen, maar ik lette heel aandachtig op, om geen
enkele dwaasheid en lachwekkendheid van mijn leraars te missen’. Met de leraar
joodse godsdient, een ziek en streng orthodox man die geen enkele discussie duldde,
kwam het zelfs tot een open conflict: hij slaagde erin ‘het laatste restje joods
bewustzijn uit ons te verdrijven’. Deze ervaring zal later een rol spelen in zijn
verhouding tot het jodendom, dat hij noch in zijn orthodoxe noch in zijn
liberaal-vrijzinnige vorm kon uitstaan. De cultuurfilosoof Theodor Lessing heeft die
verhouding later een typisch geval van joodse zelfhaat genoemd, maar hij hield
daarbij geen rekening met Kraus' diep religieuze, aan de bijbel geïnspireerde ethiek,
die de achtergrond vormt van zijn satire en die in sommige van zijn gedichten
uitdrukkelijk naar voren komt. Dat ook de georgani-
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seerde godsdienst hem niet onverschillig liet, bewijst zijn merkwaardig confessioneel
curriculum: in 1899 treedt hij uit de joodse gemeente, in 1911 wordt hij gedoopt (zijn
peter is de bekende architect Adolf Loos). In de katholieke kerk hoopte hij een
verdedigster te vinden van de grote traditionele waarden die hij onontbeerlijk achtte
voor de redding van onze beschaving, maar de militaristische mentaliteit van de
bisschoppen en de clerus tijdens de Eerste Wereldoorlog ergerden hem zodanig, dat
hij in 1923 de kerk weer verliet.
Reeds in zijn gymnasiumtijd werd hij vooral aangetrokken tot de wereld van
literatuur en theater die hij overal in Wenen, in de literaire Kaffeehäuser, in het
Burgtheater of de Opera, kon beleven. Nog voor zijn Abitur publiceert hij al
toneelrecensies en literairkritische stukken in verschillende kranten en tijdschriften.
Een tijdlang probeert hij beroepsacteur te worden. ‘Acteur’ bleef hij zijn leven lang:
tot enkele maanden voor zijn dood hield hij bijna ononderbroken ‘Vorlesungen’
(alles samen 700), waarin hij met groot talent en succes voordroeg uit eigen werk en
dat van zijn lievelingsauteurs. In 1892 had de criticus Ludwig Speidel de moderne
realistische literatuur als ‘Koth’ (modder, eventueel kak) verworpen. De 18-jarige
Karl Kraus reageert daarop met een openbare voordracht, ‘Im Reiche der Kothpoeten’,
waarmee hij de toon zet voor zijn latere activiteit als voordrachtgever en auteur. Na
zes jaar universiteit, eerst rechten, daarna filosofie en Germaanse filologie, geeft hij
in 1898 zijn studies op om zich volledig aan zijn taak als criticus en satiricus te
wijden.
Het jaar daarop, in 1899, verschijnt het eerste nummer van Die Fackel, een
literair-satirisch en cultuurkritisch tijdschrift. Aanvankelijk werken er nog anderen
aan mee, maar het wordt steeds meer een éénmanstijdschrift. Die Fackel verscheen
van april 1899 tot februari 1936, eerst drie maal per maand, daarna twee- tot driemaal,
en vanaf nummer 166 op onregelmatige tijdstippen. Alles samen publiceerde Kraus
922 nummers, variërend van een paar bladzijden tot hele boeken. Opschoon - of
omdat? - niemand erin gespaard bleef, was het blad ongemeen populair, sommige
nummers beleefden een tweede of zelfs een derde druk. Van de 55 medewerkers van
het eerste uur vermeld ik er slechts enkele om aan te tonen dat Kraus in het begin
zeker niet zo geïsoleerd was als men later heeft beweerd. Er zijn literaten als Richard
Dehmel, Albert Ehrenstein, Jakob von Hoddis, Else Lasker-Schüler, Heinrich Mann,
August Strindberg, Frank Wedekind, Franz Werfel en Hugo Wolf; politieke denkers
als Wilhelm Liebknecht en Erich Mühsam; kunstenaars als Adolf Loos en Arnold
Schoenberg en polemisten als Egon Friedell en zelfs de beruchte Houston Stewart
Chamberlain, die toen hartstochtelijk de culturele en nationale rechten van de
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Slavische volkeren verdedigde. Kraus verdedigde niet alleen het recht op vrije
meningsuiting, maar zette zich actief in voor moeilijke vernieuwers als b.v. Georg
Trakl en zorgde o.m. voor een privé-opvoering van het verboden schandaalstuk Die
Büchse der Pandora van Wedekind. Zijn literaire polemiek was vooral gericht tegen
de literaire ‘décadence’ van de mode-auteurs, die vooral in de Neue Freie Presse
opgehemeld werden en tegen gevestigde critici als Maximilian Harden en de Berlijnse
Alfred Kerr. Tegen deze laatste nam hij het op voor de jonge Brecht, wiens politieke
overtuiging hij geenszins deelde. Politiek had hij het in het begin vooral op de liberale
partij gemunt en op alle verdedigers van de imperialistische oorlog. Zijn hoop was
toen nog gevestigd op de opkomende sociaal-democratie en de arbeidersbeweging,
maar in de jaren '30 kwam hij tot besef dat ook die niet vrij waren van opportunisme
en politieke halfslachtigheid. Op het einde was hij naief genoeg om te geloven dat
kanselier Dolfuss Oostenrijk nog uit de verstikkende omarming door het Derde Rijk
kon redden. Maar niemand kon de zegevierende opmars van de nazistische barbarij
nog stuiten. Hij die zich meer dan veertig jaar verzet had tegen alle vormen van kleine
en grote corruptie, stond plotseling volkomen sprakeloos tegenover een fenomeen
als Hitler: ‘Zu Hitler fällt mir nichts ein’. Hij zweeg en verdedigde dat zwijgen in
een gedicht dat in emigrantenkringen heel slecht onthaald werd:
Man frage nicht, was all die Zeit ich machte.
Ich bleibe stumm;
und sage nicht, warum.
Und Stille gibt es, da die Erde krachte.
Kein Wort, das traf;
man spricht nur aus dem Schlaf.
Und träumt von einer Sonne, welche lachte.
Es geht vorbei;
Nachher war's einerlei.
Das Wort entschlief, als jene Welt erwachte.

Alleen Bertolt Brecht scheen hem te begrijpen, en antwoordde:
Als der Beredte sich entschuldigte
dass seine Stimme versage
trat das Schweigen vor den Richtertisch
nahm das Tuch vom Antlitz und
gab sich zu erkennen als Zeuge.

Na 1933 trok Kraus zich steeds meer terug in de studie en de bewerking van klassieke
auteurs als Shakespeare en in de verdediging van de taal als
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laatste bastion van de cultuur. Ziek geworden in 1934, werkte hij nog twee jaar hard
door. Op 12 juli 1936 stierf hij aan een hartaanval. Twee jaar later marcheren de
Nazis onder gejuich en kopermuziek Oostenrijk binnen.

De taak van de pers: geest verspreiden en opnemingsvermogen vernietigen
Rond 1900 was de Weense pers verdeeld in twee grote kampen: de liberaal-burgerlijke
kranten zoals de Neue Freie Presse, grotendeels in de handen van de joodse
intelligentia, en de antisemitische christen-sociale of Duits-nationale kranten. Aan
de rechtse, nationalistische pers was volgens Kraus geen zalf meer te strijken, hij
concentreerde zijn aanvallen op de burgerlijk-liberale en de arbeiderskranten, die
volgens hem al evenzeer aan volksverdomming en cultuurmoord deden. Zij stonden
aan de kant van de geestdodende ‘Zivilisation’, terwijl hij zich opwierp als verdediger
van de ‘Kultur’. Zijn wapens in die strijd waren ironie en sarcasme. Zijn artikelen
bestonden meestal uit citaten, die hij dan van commentaar voorzag. Krantenteksten
waren soms zo revelerend, dat hij ze gewoon opnieuw in Die Fackel liet afdrukken
en een woord of zinswending ervan onderstreepte. Bijvoorbeeld een sensationeel
‘Interview met een stervend kind’, een krantebericht over de zelfmoord van een
wanhopige vrouw, die met haar twee kinderen uit het raam springt. Gelukkig voor
de reporter is een van de kinderen niet dood, het kan dus geïnterviewd worden: Was
der kleine Paul erzählte. ‘Als je zo iets leest, verstomt alle haat en verachting voor
de pers’. Of een huwelijksaanzoek van een handelsreiziger, die een welgestelde
schoonvader zoekt die hem kan helpen een zaak op te zetten. Kraus laat zien hoe
dergelijke mensen over hun toekomstige bruid denken en dat dan ook nog in de betere
pers laten weten. Of hij drukt een bericht over een culturele plechtigheid af waar
geen mens een touw aan vast kan knopen, het soort berichten die de gewone lezer
zonder meer slikt, maar die pas bij een tweede lectuur in Die Fackel hun volledige
zinloosheid prijsgeven. Hij verwijt de pers dat ze nooit de voor de hand liggende
conclusies uit haar eigen berichten trekt. Naar aanleiding van een artikel over een
arbeider die van een stelling stort en in het slijk van de straat verstikt, schrijft hij
b.v.: ‘In andere steden is de bewering dat men in het slijk van de straten stikt een
metafoor. In Wenen drukt ze een feit uit’. Erger nog is het feit dat de pers een bepaalde
mentaliteit bevordert die achteraf tot menselijke tragedies en schandalen kan leiden,
die dan weer lekker kopij opleveren. Verge-
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lijk maar eens het gros van de huwelijksaanzoeken in deftige kranten met de
gezinsdrama's die een paar bladzijden verder breeduit worden beschreven. De pers
leeft zowel van die annonces als van de tragedies die erdoor kunnen ontstaan. Op
alle niveaus is zij immoreel en corrupt: op het niveau van de taal, van de inhoud en
van de onderliggende moraal. Als mensen dan dagelijks door de kranten geïnformeerd
en gevormd worden, is het geen wonder dat niemand zich nog opwindt over de
corruptie die de hele maatschappij verloedert.
Kraus' eerste frontale aanval gold dan ook een krantenmagnaat, Emmerich Bekessy.
Deze was er in het begin van de jaren '20 in geslaagd een groot aantal Weense kranten
op te kopen en dreigde de berichtgeving te monopoliseren. Hij ging daarbij geen
enkel middel uit de weg. Via agenten verzamelde hij informatie over zijn collega's
waarmee hij ze chanteerde. Maar Kraus stond in zijn tijd alleen: ‘Ich kenne keine
Parteien mehr, ich kenne nur Feiglinge!’. Hij werd in Bekessybladen door het slijk
gesleurd en op de straat fysiek bedreigd, maar hij hield vol. Tot er tenslotte een
openbare aanklager gevonden werd die een proces tegen Bekessy aanspande en
Bekessy naar het buitenland vluchtte. Een morele overwinning voor Kraus, maar
‘zolang het kwaad voortwoekert en de mogelijkheid bestaat dat het zich uitbreidt’,
zou hij daarin niet berusten.
In juli 1927 werden tijdens een arbeidersbetoging een oorlogsinvalide en een kind
door rechtsextremistische militieleden doodgeschoten. Er brak een algemene staking
uit, de arbeiders kwamen massaal op straat. De politie opende het vuur: negentig
doden en honderden gewonden. In de hele stad verschenen plakkaten met het volgende
opschrift: ‘Aan de politiekommissaris van Wenen, Johann Schober. Ik roep u op, af
te treden. Karl Kraus, uitgever van Die Fackel’. Maar de pers en de politieke
meerderheid dachten daar anders over. Schober had gezorgd voor ‘recht en orde’.
Kraus bleef niets anders over dan een morele geste. Hij schreef zijn satirisch drama
Die Unüberwindlichen, waarin hij een samenzwering tussen speculanten,
wapenhandelaars en politie direct verantwoordelijk stelde voor het bloedbad. Zijn
protest had geen enkel effect. Juist dat bevestigde zijn diagnose. Oostenrijk was de
diepere morele corruptie van de wereldoorlog niet te boven gekomen en was opnieuw
op weg naar de catastrofe. Dit pessimisme - hij noemde het, correcter, ‘realisme’ werd nog versterkt door het gemak waarmee vroegere militaristische schrijvers zich
na de oorlog ongestraft voor pacifisten konden doen doorgaan. De criticus Alfred
Kerr bijvoorbeeld kon zich wel druk maken over een versregel die Brecht in zijn
Dreigroschenoper aan een Villonvertaling ontleend had, maar zweeg over zijn eigen
bloeddorstige haatgedichten uit de oorlogstijd.
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Bekessy, Schober en Kerr, het waren voor Kraus tekenen aan de wand. Nog geen
tien jaar na het einde van de oorlog had Oostenrijk alweer met bedriegers,
moordenaars en hypocrieten leren leven en samanwerken. In zijn ogen waren de
laatste dagen van de mensheid aangebroken.

Die letzten Tage der Menschheit
‘Oorlog is eerst de hoop dat je het beter zal hebben, dan de verwachting
dat anderen het slechter zullen hebben, dan de genoegdoening dat het de
anderen ook niet beter gaat en tenslotte de verrassing dat je het allebei
slechter hebt’.
Kraus is een van de weinige Duitse en Oostenrijkse intellectuelen die vanaf het begin
van de Eerste Wereldoorlog consequent pacifistisch waren. Op 19 november 1914
hield hij zijn beroemd geworden voordracht ‘In dieser grossen Zeit’:
‘In dieser grossen Zeit, die ich noch gekannt habe, wie sie noch so klein
war; die wieder klein werden wird, wenn ihr dazu noch Zeit bleibt; und
die wir (...) lieber als eine dicke Zeit und wahrlich auch schwere Zeit
ansprechen wollen; in dieser Zeit, in der eben das geschieht, was man sich
nicht vorstellen konnte, und in der geschiehen muss, was man sich nicht
mehr vorstellen kann; in dieser ernsten Zeit (...): in dieser da mögen Sie
von mir kein eigenes Wort erwarten. (...) Die jetzt nichts zu sagen haben,
weil die Tat das Wort hat, sprechen weiter. Wer etwas zu sagen hat, trete
vor und schweige!’
Zo somber is de tijd, dat alleen zij die niets te vertellen hebben, voort kunnen praten.
Zij die iets te vertellen hebben, treden naar voren en zwijgen. Kraus besloot te zwijgen.
Maar de idealist die hij was geloofde nog altijd aan de morele kracht van invloedrijke
personen die het tij misschien nog konden keren. Elf maanden lang stopte hij de
publikatie van Die Fackel en hij gebruikte die tijd om naar Italië te gaan en daar
mensen voor een vredesactie te werven. Het was dezelfde humanistisch-verlichte
naïviteit die hem op het einde van zijn leven ertoe bewoog zijn vertrouwen te schenken
aan een zo dubbelzinnige figuur als Dolfuss. Zijn vredesmissie mislukte, en in 1915
verbrak hij zijn zelfopgelegde zwijgen. In de nummers van Die Fackel die nu volgen,
keert hij terug tot zijn beproefde methode van citeren en commentariëren. Hij
analyseert en ontmaskert oorlogsberichten, oorlogsopstellen van lagere
schoolkinderen, redevoeringen en de militaristische producten van Oostenrijkse en
Duitse ‘dichters en denkers’. Hij heeft het vooral tegen teksten die het te pas en te
onpas over ‘vrede, gerechtigheid, menselijkheid, cultuur en beschaving’ hebben en
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waarbij blijkbaar geen enkele lezer of toehoorder in de lach schiet. Ook Kraus lacht
niet, maar citeert grimmig verder, in de hoop dat men ooit en liefst nog op tijd zal
inzien, dat oorlog en ‘Weltanschauung’ samengaan. Het volstaat niet ‘de Duitse
artillerie in te leveren, als men ook niet tegelijkertijd de Weltanschauung afgeeft’.
Pas wanneer men zal inzien ‘dat God de mensen niet als producenten en consumenten
geschapen heeft, dat levensmiddel niet hetzelfde is als levensdoel, dat de maag niet
over het hoofd van het hoofd mag groeien en dat de mens in de tijd werd gezet om
tijd te hebben en niet eerst ergens aan te komen met de benen vóór het hart’, pas dan
kan er een einde komen aan het oorlogsgevaar.
In 1918-1919 verscheen zijn drama Die letzten Tage der Menschheit als
extranummer van Die Fackel, een kosmische tragedie van meer dan 600 bladzijden
verdeeld over vijf bedrijven en 210 scènes. De opvoering zou ongeveer tien avonden
vullen. Het was bedoeld, schreef Kraus, voor een ‘theater op Mars’ en moest gespeeld
worden na de totale zelfvernietiging van de mensheid in deze of een volgende oorlog.
Het stuk bevat monsterachtige taferelen en verhalen, maar het monsterachtige is het
feit dat al die gruweldaden inderdaad hebben plaatsgevonden op een relatief kleine
plek in Europa en in een paar jaar tijd. Het drama begint op de hoofdstraat van het
mondaine Wenen en verplaatst zich van Wiener Kaffeehäuser en het station naar
scholen en kazernen en vandaar naar het front. De tragedie speelt zich af in
privéwoningen en parken, aan de universiteit en in een balzaal, in het oorlogsministerie
en tijdens een artsencongres en eindigt in een Symposium (een Liebesmahl) van
Duitse officieren. In de epiloog blijven alleen nog over: een stervende soldaat,
gasmaskers, verminkten, een oorlogsjournaliste, een koor van hyena's en tenslotte
de stem van God die in de dodelijke stilte van het totale einde zegt: ‘Ich habe es nicht
gewollt’. Die letzten Tage der Menschheit vat alle themata van Kraus' werk en
engagement samen en kan om verschillende redenen als zijn opus magnum worden
beschouwd. Qua vorm en inhoud herinnert het aan de expressionistische drama's van
Ernst Toller en Georg Kaiser, hoewel hier de pathetische O-Mensch-toon ontbreekt
en het daardoor leesbaar(der) blijft... Leesbaarder, want Kraus' taalvirtuositeit en
zijn soms vergezochte nuanceringen, zijn gebruik van dialecten en militair jargon
bemoeilijken een vlotte lectuur, laat staan een vlotte verstaanbaarheid voor eventuele
toe-
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schouwers. Want zoals altijd bij Kraus, ligt ook hier zijn kracht in zijn manipulatie
van de taal1.

Maar één van de epigonen in het oude huis van de taal
Dat Kraus zijn oeuvre afsloot met een Sprachlehre, een spraakkunst sui generis, is
het logische resultaat van zijn levenslange ontwikkeling. Voor hem bestond er geen
hogere morele zekerheid dan de ‘sprachliche Zweifel’, de kritische benadering van
al wat met taal te maken heeft. Uit bewondering voor Goethe, Claudius en Nestroy
noemt hij zich een epigoon, waarmee hij zijn verbondenheid met de traditie uitdrukt.
Die verbondenheid vatte hij samen in een vers: Ursprung ist das Ziel. Vaak heeft
men dit vers buiten de context geciteerd en er een motto in gezien van Kraus' cultureel
conservatisme. Het zat echter in een religieus gedicht, Der sterbende Mensch, waarin
God zegt:
Im Dunkel gehend wusstest du ums Licht.
Nun bist du da und siehst mir ins Gesicht.
Sahst hinter dich und suchtest meinen Garten.
Du bliebst am Ursprung. Ursprung ist das Ziel.
Du, unverloren an das Lebensspiel,
Nun musst, mein Mensch, du länger nicht mehr warten.

Deze ‘Ursprung’ is ook de taal als Logos, het woord dat Waarheid is. Wie niet naar
die oorsprong terugkeert, wie zich laat verdoven door de oppervlakkige parole (die
seichteste Rede), doet niet alleen de taal geweld aan, maar wordt
medeverantwoordelijk voor alle politieke en sociale gevolgen van dit verraad. De
karakterisering van Kraus door Georg Trakl: ‘Karl Kraus: weisser Hohepriester der
Wahrheit, Kristallne Stimme, in der Gottes eisiger Odem wohnt’ - klinkt vandaag
wellicht wat overdreven, maar Kraus zelf beschouwde die zorg voor de taal als zijn
hoogste opgave. Daar liet de satiricus zijn waar gezicht zien en openbaarde hij zich
als de doodernstige moralist die hij in feite was. Hij vocht niet alleen tegen de leugen
die door middel van de taal wordt verspreid, maar vooral tegen de leugen

1

Een taalmanipulatie en -virtuositeit die vertalers voor grote problemen stellen. Hoe vertaal
je b.v. een uitspraak als ‘“Würde” ist die konditionele Form von dem, was einer ist’. ‘Würde’
= waardigheid, maar ook de conditionalis van ‘sein’. Of een typering van fascisten als
‘irrnationalisten’: irrationalistische nationalisten die ‘sich irren’, op een dwaalspoor zijn. Of
zijn beschrijvingen van de Duits-Oostenrijkse oorlogssuccessen als ‘chlorreiche Offensive’:
‘glorreich’ en gifgas in één woord.
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die in het verlogen taalgebruik zelf zit. Die is veel moeilijker op te sporen: we hebben
nu eenmaal verleerd ons op te winden over het verlorengaan van de band tussen taal
en werkelijkheid. Een soortgelijke zorg voor de taal vinden we bij Confucius en
Lao-tse en, hoeft het gezegd, in de joodse traditie, die door Kraus weliswaar
verworpen werd, maar die evengoed tot zijn ‘Ursprung’ behoorde als de grote Duitse
klassieken waarvan hij zich trots een epigoon noemde. In zijn Sprachlehre legt hij
uitdrukkelijk het verband tussen oorsprong en taal: ‘Als de mensheid geen frasen
zou hebben, zou ze ook geen wapens nodig hebben’. Eerst moet je aandachtig jezelf
horen spreken en daarover nadenken'. En even aandachtig moet je ‘de kranten lezen’:
het is beter, een zin uit een editoriaal kritisch te onderzoeken dan zich te laven aan
een prachtig vers uit Goethes Iphigenie. Met die uitspraak vatte Kraus zijn
levensopdracht samen.

Hoe ijdel alles is
‘Hoe ijdel alles is’ is een vers uit een psalm die Georg Trakl aan Kraus opdroeg. In
Karl Kraus und die Nachwelt speelt de Duitse literatuurhistoricus Hans Mayer met
de dubbele betekenis van het woord ‘ijdel’: er zat in Karl Kraus een enorme ijdelheid,
die hem door zijn vele vijanden en tegenstanders keer op keer verweten werd. Maar
tegelijk gaat het hier om de bijbelse uitspraak over de ‘ijdelheid’ van al het bestaande,
vooral in een cultuur die zichzelf in een ‘Zivilisation’ had opgelost en ten dode was
opgeschreven. Het valt niet moeilijk, de nadruk te leggen op Kraus' politieke naïviteit
(bijvoorbeeld zijn overschatting van ‘integere persoonlijkheden’, die in feite niet
zwaarder bleken te wegen dan de verachte machthebbers en opiniemakers) of op de
contradicties in zijn sociaal engagement. Hij was een vijand van de liberale
bourgeoisie en een verdediger van de arbeiders, maar hij was even erg gefascineerd
door de oude aristocratie en haar comfort als bijvoorbeeld Rilke. Waker Benjamin
sprak van een ‘zeldzame afwisseling van reactionaire theorie en revolutionaire praxis’,
waardoor Kraus zich vaak in een onmogelijke positie manoeuvreerde. Men kan hem
verwijten dat hij als criticus zozeer door zijn verering voor Shakespeare, Goethe en
Schiller geobsedeerd was, dat hij van hun werk de alleenzaligmakende maatstaf voor
het beoordelen van alle latere literatuur maakte. Men kan zich verwonderen over zijn
overschatting van de operetten van Offenbach en de komedies van Nestroy en zich
ergeren over zijn onfaire behandeling van Heine, die hij koppig als de auteur van het
romantische Buch der Lieder en bijna niets anders bleef beschouwen (Heine
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und die Folgen). Men kan hem zelfs verwijten dat hij vlijmscherpe satires kon
schrijven over mindere duivels als Bekessy, Schober en Kerr, die geen mens vandaag
zich nog herinnert, terwijl hij tegen Hitler en het fascisme slechts de zwakke en
weinig overtuigende fragmenten van Die dritte Walpurgisnacht publiceerde. En
tenslotte kan men zich afvragen of hij met de ‘ondergang van de mensheid’ niet in
de eerste plaats de ondergang bedoelde van de klassieke Verlichting waarvan hij een
late vertegenwoordiger was. Door zijn idealistische filosofie verblind, kon hij wel
het verband zien tussen geestelijke verwording en militarisme, maar niet doordringen
tot de sociaal-economische oorzaken van oorlog en nationaal-socialisme.
In al deze verwijten steekt een kern van waarheid. Maar als men zich de moeite
getroost, de teksten van Kraus met dezelfde kritische geest te benaderen die hij ons
voor het lezen van de krant (of het televisiekijken) aanbeveelt, moet men erkennen
dat hier een maître-critique aan het woord is. Iemand die niet alleen meesterlijke
uitspraken kon doen over cultuur en maatschappij, maar iemand van wie we kunnen
leren een onderscheid te maken tussen de zin en de onzin van de ons ongevraagd
aangeboden informatie, propaganda en reclame. Tussen het vele dat ons onverbiddelijk
naar de ondergang dreigt te voeren en het heel weinige dat terugbrengt naar een
oorsprong die we nog lang niet bereikt hebben.
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Het beleid van Michael Gorbatsjov
Intenties, verwachtingen, weerstanden
L.L.S. Bartalits
Door zijn onverbloemde kritiek op het gebrekkig functioneren van het
economisch en maatschappelijk bestel in de SU en zijn voortvarendheid in het
aankondigen van maatregelen welke daarin verbetering moeten brengen, heeft
de nieuwe secretaris-generaal van de CPS zich opgeworpen als de grote
hervormer. Perestrojka (herstructurering) en Glasnost (doorzichtigheid) heten
de oproepen tot hoog nodige hervormingen in het economisch en maatschappelijk
leven en tot meer openheid in de wereld van informatie, communicatie en cultuur.
Ofschoon op korte termijn concrete successen mogelijk en waarschijnlijk zijn,
blijft het toch zeer de vraag of Gorbatsjovs beleid op de lange duur niet
overmand zal worden door het traditionele systeem in plaats van dat systeem
wezenlijk en duurzaam te wijzigen.
Het politiek-maatschappelijk systeem van de SU heeft nl. al eerder een aantal niet
onbelangrijke veranderingen ondergaan, met name na Stalins dood (maart 1953):
stopzetting van de massaterreur en verdwijning van de eenmansdictatuur,
ondergeschiktheid van de KGB aan de partijleiding, verhoging van de algemene
levensstandaard. Op economisch gebied evenwel bleef het Stalinistisch model
grotendeels onaangetast: kenmerkend voor dat model was het streven naar extensieve
economische groei door de inzet van meer arbeidskrachten en grotere hoeveelheden
goedkope grondstoffen, kapitaalgoederen en bodem. Wil Gorbatsjov ernst maken
met de omschakeling naar intensieve groei door verhoging van de
arbeidsproduktiviteit, grotere landbouwopbrengsten per ha en een efficiënter gebruik
van de investeringsmiddelen, dan zal hij moeten breken met een aantal gewoontes:
de eenzijdige nadruk op sectoren als de zware industrie, de stelselmatige subsidiëring
van de gebrekkige produktie van primaire levensmiddelen, de ver doorgetrokken
scheiding tussen civiele en militaire produktie, en de campagnes ten behoeve van de
- vaak tijdelijke - opheffing van noodtoestanden. De tijd waarin de Kremlinleiders
zich een strate-
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gie konden veroorloven van extensieve economische groei, is voorbij: met name in
de industriegebieden wordt de arbeidsmarkt steeds krapper, terwijl de vertraging van
de economische groei ook de kapitaalgoederenproduktie en de relatieve toename van
investeringsmiddelen in negatieve zin beïnvloed heeft. Om de landbouwproduktie
te verhogen zijn vooral kapitaalinvesteringen en infrastructurele voorzieningen nodig,
en wel in de gebieden buiten de vermaarde zone van de zwarte aarde.

Veranderd en onveranderd na het Stalin-tijdperk
Het vasthouden aan het Stalinistisch economisch model heeft verregaande
consequenties, waarvan we er hier enkele op een rijtje zetten. Een gecentraliseerd
en hiërarchisch planningsmechanisme wordt in grote lijnen gehandhaafd. In de
planning valt de nadruk eerder op kwantiteit dan kwaliteit. Produktiekosten,
gronstoffenschaarste en wisselende verhoudingen tussen vraag en aanbod zijn niet
of onvoldoende in het prijsverloop weerspiegeld. Geld en krediet dienen eerder als
rekeneenheid dan als een instrument om de economische ontwikkeling te stimuleren.
De producenten hebben een erg beperkte speelruimte bij de grondstoffenbevoorrading
en bij de organisatie van de handel en de verkoop aan de consument. De vaststelling
van nieuwe plancijfers blijft gekoppeld aan de vroeger behaalde bedrijfsresultaten.
Al deze ‘kenmerken’ hebben het hunne bijgedragen tot de thans door Gorbatsjov
erkende stagnatie van de economie in de SU.
Toch beschikt deze economie nog steeds over aanzienlijke reserves. Een groot
aantal achtergebleven sectoren kan op korte termijn en met relatief weinig problemen
gemoderniseerd worden, bijvoorbeeld door mechanisatie van het transport binnen
de bedrijven. Door de enorme absolute omvang van haar economie beschikt de SU
nog steeds over aanzienlijke reserves aan kapitaalgoederen en andere
investeringsmiddelen. Een efficiënter gebruik van arbeidskrachten en materieel kan
de economie nieuwe impulsen geven. Dat Gorbatsjovs politiek op deze punten gericht
is blijkt o.m. uit initiatieven als: zijn campagne voor de krachtige bevordering van
technologische innovatie, de reeds doorgevoerde, grootscheepse personeelswisselingen
in de hogere en middenkaders, zijn oproep tot meer arbeidsdiscipline en de
uitvaardiging van maatregelen om de flexibiliteit van het bedrijfsleven en de
(groot)handel te vergroten.
Het al dan niet slagen van Gorbatsjovs programma hangt in grote mate af van de
politieke steun waarop hij moet kunnen rekenen. Nog in maart 1985 beschikte de
nieuwe sekretaris-generaal over een smalle machtsbasis:
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zijn verkiezing zou aan een zijden draadje hebben gehangen. Hoewel zijn toenmalige
tegenstanders inmiddels uit het Politburo zijn gezet, blijft zijn positie kwetsbaar, juist
omdat er na Stalin in de SU een oligarchisch bestel is gegroeid waarin het voor een
enkeling heel moeilijk zoniet onmogelijk is om alle macht naar zich toe te halen.
Gorbatsjov heeft vrienden en loyale aanhangers in de top van de leidinggevende
organen, maar beschikt niet over een machtsbasis in de belangrijke bureaucratische
hiërarchieën. De oude garde is trouwens ook in de partijtop nog sterk
vertegenwoordigd. Zelfs als de oppositie daar overwonnen wordt, moet Gorbatsjov
nog het zeer uitgebreide middenkader van de staats- en partijbureaucratieën zover
zien te krijgen dat ze zijn politiek loyaal helpen uitvoeren. De reeds doorgevoerde
personeelswisselingen en wijzigingen van de werkmethodes kunnen een dubbel effect
sorteren: ze kunnen weerstanden oproepen, maar het is evengoed mogelijk dat partijen staatsfunctionarissen in de wetenschap dat de nieuwe partijleider uiteindelijk toch
geen radicale veranderingen in het sovjetbestel beoogt, eerder tot medewerking
geneigd zijn.
De beoogde hervormingen van het bedrijfsleven en de handel stellen o.m. dat de
bedrijfsleiders voortaan zelfstandig beslissingen moeten nemen en niet langer op de
richtlijnen van de ministeries hoeven te wachten. Maar waar moet Gorbatsjov die
duizenden zelfstandig denkende bedrijfsleiders vandaan halen en hoe kan hij de
regionale kopstukken en bureaucratieën ertoe brengen hun macht en privileges op
te geven? Er is ook nog het volk: Gorbatsjov zal het vertrouwen van de massa pas
winnen wanneer de algemene - naar Westerse maatstaven nog vrij armtierige levensomstandigheden gevoelig verbeterd worden. Gorbatsjovs revolutie zal pas
slagen wanneer hij een eeuwenlang tot passiviteit gedwongen bevolking kan bewegen
tot actieve medewerking. In dat opzicht herinnert zijn poging aan die van Peter de
Grote die 300 jaar geleden al Rusland wou ‘moderniseren’. Een eerste vereiste is
een genoegzame levensmiddelenvoorziening: om zonder te dure investeringen de
graanoogst op een hoger peil te brengen zal men zorgeloosheid en verspilling moeten
te lijf gaan. Nog moeilijker liggen de problemen op het vlak van de industriële
consumptiegoederen, de woningtoestand en de gezondheidszorg. Voorop kwamen
dan ook (maart 1987) maatregelen om de landbouwproduktie te verbeteren: de kern
van de huidige economische hervormingen (april 1987) is de wet inzake de industriële
ondernemingen. Gorbatsjov is de eerste om het volk voortdurend voor te houden dat
de perestrojka nog jaren in beslag zal nemen. Voorts beschouwt Gorbatsjov Lenin
als de grote leermeester: diens leer en uitspraken worden onder Gorbatsjov bestudeerd
en opnieuw
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geïnterpreteerd. Mede daarom kan er van een democratisering in Westerse zin
nauwelijks sprake zijn: men is hooguit op weg naar een vorm van ‘socialistisch
zelfbestuur’. Intussen blijft het machtsmonopolie van de CPSU gehandhaafd.
Gorbatsjov heeft bovendien begrepen - men heeft hem te verstaan gegeven - dat de
tijd nog niet rijp is voor geheime verkiezingen met meerdere kandidaten.
Gorbatsjov mag de meeste steun verwachten van de scheppende intelligentsia. De
kunstenaarswereld geniet onder de nieuwe sekretaris-generaal een bevoorrechte
positie. Wat tenslotte de buitenlandse politiek betreft propageert Gorbatsjov een
nieuw ‘politiek denken’. Hij streeft er kennelijk naar om de veiligheid van de SU
niet langer op de eerste plaats door (evenwaardige) bewapening maar door een
politieke dialoog te verzekeren.

Stapsgewijze perestrojka van de economie
Kort nadat hij secretaris-generaal van de CPSU geworden was, verklaarde Gorbatsjov
dat hij het als zijn belangrijkste taak beschouwde een economische groei van tenminste
4% te bewerkstellingen. Dat doel zou door middel van een drieledig programma
bereikt moeten worden. Het eerste parool luidde ‘verbetering van de arbeidsdiscipline’
en vond o.m. zijn beslag in het bekende decreet van het Politburo ter beteugeling
van dronkenschap en alcoholisme. Het tweede punt betrof de uitbreiding van financiële
middelen voor de modernisering van de fabricagemethodes (nieuwe machines) en
de opvoering van de produktiviteit. Op de plenaire vergadering van het Centraal
Comité van de CPSU, 11 juni 1985, gewijd aan de wetenschappelijke en
technologische vooruitgang, werd een klassieke economische campagne gelanceerd
onder de codenaam Intensifikatsiya. Het derde luik betrof een hervorming van de
ondernemingsleiding en -methodes en van het systeem van de economische
organisatie. Bij het eerste oogmerk hoorden de mogelijke ‘beloning naar geleverde
prestatie’ en de bevoegdheid van de ondernemingen om hun boven het peil van de
planhoeveelheid vervaardigde Produkten zelf te verkopen én met de winst ervan
eigen investeringsprojecten te financieren. Bij het tweede oogmerk hoorden het
streven naar een soepeler prijssysteem en een reorganisatie van de planbureaucratie,
met een mindere rol voor de ministeries en een grotere rol voor de ondernemingen
en het GOSPLAN.
Over het algemeen ging Gorbatsjovs situatie-analyse ervan uit dat de neergang
van de sovjeteconomie te wijten was aan een gebrekkige betrokkenheid van de burger
(arbeider/ondernemer/ambtenaar) en dat alleen een
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radicale decentralisatie van macht en verantwoordelijkheid - van de ministeries naar
de ondernemingen toe - de motivering op gang kon brengen die nodig was om de
economie uit het slop te halen. Ook de aanmoediging van onafhankelijker denken
en handelen, van het intiatief van individuele arbeiders of collectieve ‘werkbrigades’
en de nadruk op het verband tussen beloning en kwaliteit van het gepresteerde werk,
lijken uit deze gedachtengang voort te spruiten.
In de loop van 1985 en 1986 zijn door het Politburo een aantal belangrijke decreten
over de perestrojka uitgevaardigd of aangekondigd. De leiding van de onderneming
is voortaan gemachtigd om een fonds aan te leggen waaruit ze, tot een bepaald
maximumbedrag, zelf investeringen mag financieren, om ontwikkelingsleningen bij
de staatsbank aan te vragen en de prijzen zowel naar boven als naar beneden aan te
passen aan kwaliteitsverschillen. Verder zou directe handel met buitenlandse firma's
toegestaan worden zonder machtiging van het Ministerie van Buitenlandse Handel
en zouden de industrieën van consumptiegoederen meer armslag krijgen om produktie
en prijzen af te stemmen op de markt. Voor de groothandel in produktiemiddelen
zouden nieuwe mogelijkheden worden geschapen. Bij de herstructurering horen
vervolgens nog algemener of ingrijpender maatregelen: de reorganisatie van de
topbureaucratie, de oprichting van vier superministeries om een viertal grote sectoren
te bundelen (o.a. het agroindustriële complex en de energiesector) en de organisatie
van de arbeiders in werkbrigades, die bij wijze van experiment de managers en
voormannen in hun fabriek zouden kiezen. Dit soort benoemingen gebeurt tot op
vandaag door de lokale partij-comité's of in belangrijke gevallen door het Centrale
Comité van de CPSU zelf.
Het nieuwe Twaalfde Vijfjarenplan (1986-1990), door de Opperste Sovjet
goedgekeurd op 19 juni 1986, bevestigde het merendeel van Gorbatsjovs prioriteiten
omtrent de modernisering van het machinepark, de versnelde stillegging van
verouderde produktiemiddelen én de opvoering van het groeipercentage van de
economie (in het ontwerp op 3,5% gesteld) tot tenminste 4%. Dit laatste oogmerk
werd in 1986 gerealiseerd (4,1%) maar de eis van hoge groei blijkt tevens de invoering
van echt nieuwe plantechnieken te ontmoedigen. Het komt voor dat ondernemingen
die inderdaad geld overhouden voor investeringen, de goederen en diensten die ze
nodig hebben niet kunnen vinden. De versoepeling van het prijsmechanisme leidt er
vaak toe dat alle prijzen tegen hun maximum gaan aan zitten. Gevreesd wordt tenslotte
dat door de ‘modernisering’ van de economie werkloosheid zou kunnen ontstaan in
de orde van grootte van zo'n 13 tot 19 miljoen, waardoor de ‘sociale voorsprong’
van de SU op de kapitalistische
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wereld in het gedrang zou komen. Evenals in de toenmalige plannen van Chroestsjov
zitten er in het programma van Gorbatsjov een aantal tegenstrijdigheden. Het beoogde
groeipercentage werd in 1986 bereikt, maar kwaliteit en selectiviteit moesten het
gelag van het verhoogde produktieniveau betalen: daarvan getuigden de vele
consumentenklachten in de eerste negen maanden, terwijl tegelijk onverkoopbare
goederen (tot een waarde van 2 miljard roebel) in de voorraden bleven liggen.
Gorbatsjovs intiatieven voor volwaardige economische hervormingen vonden hun
neerslag in de Ontwerpwet op de ondernemingen. Zij voorziet een grotere autonomie
voor de onderneming door middel van een wettelijke bescherming tegen
bureaucratische interventie. Zij schept de mogelijkheid van de invoering van een
aantal nieuwigheden als: prestatiebeloning, rationalisering of stillegging van het
bedrijf met doorbetaling van het overtollige personeel gedurende drie maanden
(waarna ander werk voor deze mensen moet gevonden zijn), de verkiezing van de
leiding van de onderneming door de arbeidersbrigades, de vaststelling van contractuele
prijzen en het opzetten van een groothandel in produktiemiddelen. Waar het nodig
blijkt zou een twee-, drie- of zelfs vierploegenstelsel ingevoerd kunnen worden. Op
één punt moest Gorbatsjov inbinden: hij had voorgesteld de bedrijfsleiding en het
lagere kader van de partijfunctionarissen langs democratische weg te laten verkiezen.
Dat voorstel bracht hem in rechtstreeks conflict met een belangrijk deel van het
partij-apparaat; slechts een verwaterde versie van dit voorstel werd uiteindelijk door
het plenum van het Centrale Comité van de CPSU in juni 1987 aanvaard.

Glasnost: beweegredenen en weerklank
Glasnost is ongetwijfeld de meest opmerkelijke nieuwe trend van het
Gorbatsjov-regime. Typische symptomen daarvan zijn: een belangrijke verandering
in stijl van de TV-nieuwsrubriek, de publikatie van opinieonderzoeken die niet altijd
even gunstig zijn voor de autoriteiten, het openlijk vermelden van activiteiten van
allerlei dissidenten en publieke discussies over maatschappelijke problemen. Welke
beweegredenen hebben de Kremlinleiders ertoe gebracht om een grotere maat van
vrije en openbare meningsuiting te tolereren. Meer dan voorheen lijken zij bekommerd
te zijn om hun beeldvorming onder de bevolking. De tijd waarin de leiders meenden
tegenover de buitenwacht slechts kracht en onverzettelijkheid te moeten uitstralen,
is blijkbaar voorbij. De gebeurtenissen in Hongarije (1956), Tsjechoslovakije
(1968-1969) en Polen (1980-1981) hebben de lei-
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ders van de CPSU er geleidelijk van doordrongen dat conflicten tussen staat en
samenleving niet langer botweg ontkend of geïgnoreerd kunnen worden. Om die
conflicten op te lossen moeten de autoriteiten wel op de hoogte zijn van wat er
werkelijk onder de bevolking leeft. De voorlichting daaromtrent was vooral de taak
van de KGB; die organisatie heeft echter bewezen niet zo goed te functioneren als
‘researchinstituut van de publieke opinie’. Vermoedelijk won het inzicht veld dat
het voordeliger is de bevolking - binnen zekere grenzen - haar mening te laten
uitspreken in plaats van die meteen te bestempelen als vijandelijke propaganda of
laster.
Een belangrijk aspect van de glasnost is dat grotere vrijheid in de verspreiding
van informatie en cultuur blijkbaar aangevoeld wordt als een positieve stimulans evenwaardig met materiële prikkels - voor de tevredenheid en werklust van de
Sovjetrussische bevolking. Dit hangt samen met een voor de sovjetsamenleving
typische ‘consumptiestijl’: de intelligentsia is erin geslaagd de gemiddelde burger
in de SU een norm voor te houden, waarbij de consumptie van niet-materiële goederen
in hoog aanzien staat. Aangezien de markt van culturele goederen decennia lang aan
strenge regels en verbodsbepalingen onderworpen was, is er thans in de SU een grote
voorraad culturele goederen met een hoog prestigepotentieel aanwezig. Gorbatsjovs
nieuwe koers kan de behoefte van de bevolking aan culturele goederen beter
bevredigen en tegelijk tegemoetkomen aan haar honger naar aanzien en prestige.
De vraag naar openheid op het gebied van informatie en cultuur heeft echter nog
een andere achtergrond. De monopoliepositie op cultureel gebied van de officieel
erkende professionele groeperingen werd de laatste 15 jaar terdege uitgehold door
de opkomst van de samizdat (ondergrondse gepubliceerde en circulerende werken)
die het stadium van een marginale subcultuur ontgroeide en met name in kringen
van de intelligentsia in Moskou en Leningrad al snel een groot gezag genoot. De
groeiende discrepantie tussen de gevestigde positie van de vertegenwoordigers van
de officiële cultuur en het prestige van de kringen om de samizdat leidde tot een
toenemende pressie van de eerste groep op de autoriteiten om ook de ‘alternatieve’
produkten in het geheel van de officieel toegelaten cultuur op te nemen. In de
Sovjetrussische samenleving vindt thans een herverdeling plaats van ‘sociaal kapitaal’
of maatschappelijk aanzien in het voordeel van beroepsgroepen in de culturele sfeer.
Dat het hier om een proces van wellicht historische betekenis gaat lijkt niet uitgesloten
te zijn, aangezien de zogeheten cultuurindustrie in elke industriële - of zo men wil
postindustriële - samenleving een van de meest belovende economische sectoren van
de toekomst is.
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Nationalistische beroering in Kazachstan en de Baltische landen
Gorbatsjovs nog prille glasnost werd behoorlijk op de proef gesteld door de
nationalistische rellen van Alma-Ata (december 1986) in de sovjetrepubliek
Kazachstan en de straatprotesten in de Baltische landen tijdens de afgelopen zomer.
Dat daarvan voor het eerst ook in de officiële sovjetmedia melding werd gemaakt is
opmerkelijk, maar liet ook zien waar de grenzen van de glasnost lagen. In de
berichtgeving van pers, radio en TV werden de gebeurtenissen in Alma-Ata
gepresenteerd en geduid als een gevolg van (typisch) Kazachse zedeloosheid - de
Kazachen worden o.m. beschuldigd van druggebruik en crimineel gedrag - waarbij
over de al veel oudere onvrede van de Kazachen met de Russische overheersing met
geen woord werd gerept. Ook de beroering in de Baltische landen werd aanvankelijk
uitsluitend toegeschreven aan een radicaal, niet representatief groepje dat de argeloze
bevolking zou opgeruid hebben.
De onmiddellijke aanleiding tot de ongeregeldheden in Alma-Ata, waarbij volgens
voorzichtige ramingen zo'n 10.000 mensen betrokken waren, was de vervanging van
de eerste secretaris van de CP van Kazachstan, zelf een Kazach, door een Russische
protégé van Gorbatsjov. De vervanging van prominente regionale leiders door
ethnische Russen is een benoemingspolitiek die in de Centraalaziatische republieken
al onder Andropov werd ingezet. Maar de vijandigheid van de Kazachen ten overstaan
van de Russische overheersing dateert al van de massamoord op Kazachen in 1916,
toen de centraalaziatische islamieten in opstand kwamen tegen hun geforceerde
inlijving in het keizerlijke Russische leger. In de jaren 30 werden de Kazachse
nomaden op bevel van Stalin gedwongen hun aloude levenswijze op te geven en zich
in vaste woonplaatsen te vestigen, wat een miljoen Kazachen (een derde van de
bevolking) het leven zou hebben gekost. In de jaren 50 en 60 werd de immigratie
van Russen naar Kazachstan door de sovjetautoriteiten op dusdanig wijze
aangemoedigd dat de Kazachen een minderheid in hun eigen republiek werden1.
Tenslotte werd hun, sinds de vestiging van de Russische, resp. sovjetheerschappij,
de uitoefening van hun islamitische religie vrijwel onmogelijk gemaakt. Nu blijken
echter ook de Kazachse jongeren, ondanks grote inspanningen om van hen overtuigde
sovjetburgers te maken, zich niet bij de bestaande situatie te willen neer-

1

Ook in andere recent verworven gebieden is de ‘russificatie’ een opmerkelijk fenomeen dat
voor de nodige problemen zorgt: zo is thans in Estland ruim een derde, en in Letland 40%
van de bevolking van Slavische origine.
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leggen: hun kennis van het Russisch is vaak slecht, zij laten zich nog steeds node in
de strijdkrachten integreren en ze tonen een groeiende belangstelling voor de
ontwikkelingen in de naburige islamitische landen Turkije, Iran en Afghanistan.
Gorbatsjov ziet deze trends ongetwijfeld. Als overtuigde Leninist - en waarschijnlijk
ook Russische nationalist - staat Gorbatsjov volstrekt afwijzend tegenover elke
islamitische herleving binnen de SU. De gebeurtenissen van Alma-Ata zullen de
traditionele Russische vooroordelen tegen de islamitische bevolkingsgroepen nog
versterken samen met de al even oude vrees de islam niet meer onder controle te
kunnen houden.
De onmiddellijke aanleiding tot de demonstraties van augustus in de drie Baltische
staten was de 48e verjaardag van de ondertekening van het Molotov-von Ribbentrop
Akkoord (1939) omtrent de Baltische landen. De campagne die de sovjetpers daaraan
in de week voor de 23e augustus had gewijd, heeft een averechtse uitwerking gehad.
Door die berichtgeving kwamen de bewoners aan de weet dat er kennelijk iets op
het getouw werd gezet en konden zij zich bij de manifestaties aansluiten. De
demonstraties in de drie Baltische hoofdsteden waren wel al iets riskanter dan de
betogingen van een groepje Krim-Tataren (in juli) voor de muren van het Kremlin.
Esten, Letten en Litouwers speelden a.h.w. een thuiswedstrijd en konden derhalve
op de sympathie van hun omgeving rekenen. De eisen waarmee de Baltische betogers
opkwamen - democratie, onafhankelijkheid, openbaarmaking van de geheime
protocollen van het Duits-Russisch akkoord van augustus 1939 - zijn natuurlijk in
beginsel onmogelijk te vervullen: er is geen commissie of concessie denkbaar die
hen op die punten zou bevredigen. De sovjetautoriteiten staan voor moeilijke
dilemma's: brutale onderdrukking van de protesten zou Gorbatsjovs beleid
ongeloofwaardig maken, een waarschuwing hier en een paar arrestaties daar lijken
als ontmoediging evenmin te volstaan.
Vooralsnog lijkt het Kremlin de nieuwe situatie nogal onzeker af te tasten. Om te
beginnen: de betogingen werden gedoogd en verliepen volgens alle getuigenissen
tamelijk ordelijk. Dat mag opmerkelijk heten gezien het ontbreken van democratische
tradities in de SU en de grote politieke risico's van nationalistische uitingen.
Vervolgens werd van officiële zijde een groepje ontspoorde dissidenten alle schuld
gegeven. Pas een tijdje later ging men aarzelend toegeven dat er in het verleden
fouten zijn gemaakt en dat die hersteld zullen worden. Twee wezenlijke ideologische
verschuivingen vielen intussen te noteren: het officiële streven is niet langer gericht
op een volledige ‘versmelting’ van de volkeren tot één sovjetnatie maar dient halt te
houden bij een broederlijke toenadering; in tegenstelling met vroe-
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gere commentaren wordt het nationaal bewustzijn niet langer afgedaan als louter een
reactionair overblijfsel uit het verleden. Men dient derhalve te zoeken naar de
mogelijke reële redenen tot ongenoegen. Zo werd in het geval van Kazachstan gezegd
dat corruptie, inhaligheid en nepotisme van de lokale (niet-Russische) leiders, sociale
achterstand van de Kazachse bevolkingsgroep en een gebrekkige kennis van het
Russisch aan de grond lagen van de uitbarsting van nationalistisch geweld. Tegenover
de Baltische republieken geven de Russen zelfs blijk van enige deemoed door te
verklaren dat er wellicht te weinig respect heerst voor de autochtone cultuur en taal.
Dat klinkt allemaal erg aardig maar gaat volstrekt voorbij aan de kern van de
nationaliteitenkwestie: het recht op zelfbeschikking. De recente beroeringen hebben
ook een streep gehaald door de in het Westen door vele politicologen en sociologen
verkondigde opvatting dat de onder het sovjetbewind geboekte vooruitgang op
sociaal-economisch en politiek gebied een nieuwe generatie van niet-Russen in het
leven geroepen heeft, die wegens hun betere maatschappelijke kansen belang zouden
hebben bij de handhaving van dat systeem en het dan ook door dik en dun zouden
verdedigen. Het is immers evengoed mogelijk dat betere sociaal-economische
omstandigheden de politieke verwachtingen van onderworpen volkeren doen stijgen
en juist daardoor een monolitisch imperium kwetsbaarder maken.

Westeuropese sympathie en Oosteuropees voorbehoud
Het is alsmaar publieker ‘geheim’ dat de ortodoxe, marxistisch-leninistische ideologie
bijzonder weinig weerklank vindt, ook en met name in Oost-Europa. Des te
verwonderlijker is het feit dat men zich in vele westerse kringen zo positief over
Gorbatsjov uitlaat terwijl de Oosteuropese landen met de nodige scepsis of argwaan
de recente ontwikkelingen in de SU volgen. Sinds Gorbatsjovs aantreden als
partijleider is er inderdaad voortdurend spraak van ‘hervorming’, maar nuchtere
waarnemers constateren dat voor alle leiders in de communistische wereld - inclusief
de gematigde leider van Hongarije, Janos Kadàr - hervorming niets anders betekent
dan wijzigingen binnen (en niet vàn) het systeem. Vele westerse journalisten, politici
en sovjetologen redeneren als volgt: onder Gorbatsjov zal de SU, daartoe door het
Westen aangemoedigd dan wel gedwongen, haar wereldwijde ambities intomen om
in eigen land orde op zaken te stellen en zich op de interne behoeften te concentreren,
waardoor de internationale spanningen kunnen verminderen. In dat soort redeneringen
zit
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één denkfout: de marxistisch-leninistische ideologie mag een groot deel van haar
aantrkekkingskracht verloren hebben, ze blijft niettemin de pijler waaraan de
Sovjetrussische partijbureaucratie haar legitimiteit ontleent, ze rechtvaardigt nog
steeds de hegemonie van de SU over andere volkeren en voedt de expansieve drang
van het sovjetimperium in naam van ‘de wetten van de wereldwijde klassenstrijd’.
De naoorlogse geschiedenis heeft aangetoond dat het Westen niet in staat was
hervormingen in het sovjetblok op gang te brengen; het kon hooguit positieve
ontwikkelingen aanmoedigen en door aanhoudende druk kleine successen behalen
op het gebied van bijvoorbeeld de mensenrechten.
De meeste Oosteuropeanen nemen vooralsnog een afwachtende houding aan.
Gorbatsjovs overwinning op de politburoleden Grishin en Romanov werd met een
zekere opluchting begroet, maar die maakte geleidelijk plaats voor enige beduchtheid
voor Gorbatsjovs bedoelingen omtrent de Oosteuropese ‘bondgenoten’. Men vreest
dat zijn streven naar betere betrekkingen met het Westen gepaard zal gaan met een
strakkere controle van de satellietstaten. Die vrees werd intussen gevoed door een
ongezien groot aantal bijeenkomsten van vertegenwoordigers uit de oostbloklanden
tussen april 1986 en juni 1987. Daarbij dient men te bedenken dat de SU, ondanks
haar interne sociaal-economische problemen, een toonbeeld van stabiliteit is
vergeleken met een aantal Oosteuropese buren. De chronische instabiliteit van die
communistische regimes is een gevolg van het feit dat het communisme in
Oost-Europa - met uitzondering van Joegoslavië en Albanië - geen nationaal maar
een van buitenaf opgelegd systeem is. Dit systeem is in de naoorlogse periode nergens
wezenlijk gewijzigd, zelfs niet in Hongarije dat - ondanks zijn moedige economische
experimenten, een gematigd binnenlands beleid en een relatief grote mate van
openheid en bewegingsvrijheid - in zijn politieke organisatie niet wezenlijk verschilt
van andere Oosteuropese landen. Ook in Hongarije berust de voortzetting van het
communistisch bewind uiteindelijk op de angst voor een militaire interventie van de
SU. De Kremlinleiders kunnen zich een strengere controle en nauwere
‘samenwerking’ op politiek, economisch en militair vlak veroorloven. Zij worden
hierin gesterkt door de (meermaals bevestigde) wetenschap dat het Westeuropese
streven naar betere contacten met de SU wel altijd sterker zal zijn dan de wil of de
wens om een militaire interventie in een satellietstaat te ‘bestraffen’. Daar komt nog
bij dat het door het Westen lange tijd met veel sympathie bejegende Joegoslavische
en Roemeense model een groot deel van zijn aantrekkingskracht verloren heeft. Er
kunnen of zullen in Oost-Europa op twee gebieden nieuwe spanningen ontstaan. Op
politiek vlak is men daar onvermijdelijk aan een aantal ver-
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vangingen toe: de politieke leiders van Hongarije, Bulgarije, Tsjechoslovakije en de
DDR zijn de leeftijd van de 70 ruim gepasseerd. De opvolgingskwestie lijkt in al
deze gevallen nog open: een snelle en omvangrijke wisseling van de leiders in
Oost-Europa is een proces met aanzienlijke potentiële risico's. Op sociaal-economisch
vlak kan een intensievere druk van de SU tot meer coördinatie de interne spanningen
binnen de Oosteuropese landen vergroten. De Oosteuropese publieke opinie is
allerminst overtuigd van de voordelen van intensievere handelsbetrekkingen met de
SU en van de zegeningen van het economische model van Sovjetrussische makelij.
In de ogen van vele Oosteuropeanen krijgen zij aldus de rekening gepresenteerd van
de onwil en/of het onvermogen van de SU om de eigen economie te hervormen en
zelf de prijs voor haar status als grootmacht te betalen. De gemiddelde levensstandaard
ligt in de Oosteuropese landen - Roemenië uitgezonderd - nog altijd hoger dan in de
SU. Maar de Oosteuropeanen vergelijken hun levensstandaard nu eenmaal liever
met die van West-Europa. Het toch vrij grote verschil in welvaartsniveau tussen
West- en Oost-Europa neemt bovendien nog toe: de kloof tussen de relatief
welvarendste satellietstaten - de DDR en Hongarije - en hun naaste buren - de
Bondsrepubliek en Oostenrijk - wordt nog steeds breder. Daarbij komt nog het
vooruitzicht dat de leveringen van aardolie, gas en electriciteit door de SU beperkt
en duurder zullen worden en dat kredieten uit het Westen moeilijker te verkrijgen
zijn. En juist de toegenomen afhankelijkheid van de Oosteuropese landen van
Westerse technologie en financiering is de Kremlinleiders al langer een doorn in het
oog. Gorbatsjov voelt zich kennelijk sterk genoeg om zijn campagnes voor meer
discipline en betere arbeidsprestaties tot de Oosteuropese bondgenoten uit te breiden
(ze de bondgenoten op te leggen).

Bij wijze van conclusie
Gorbatsjov schijnt te beseffen - en zegt het ook met zoveel woorden - dat het succes
van zijn hervormingen in grote mate zal afhangen van zijn vermogen om de leiding,
de elite-groepen, de partij en de bevolking voor zijn beleid te mobiliseren.
Grootscheepse mobilisatiecampagnes zijn in de SU al lang schering en inslag. In het
verleden berustten die hoofdzakelijk op dwang en/of het appelleren aan
nationaal-patriottische gevoelens; zij vereisten bovendien relatief beperkte middelen
en een kwantitatieve aangroei van het ingezette kapitaal. Thans gaat het om de
verbetering van kwaliteit en produktiviteit, en om technologische vooruitgang; dit
alles
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tegen de achtergrond van een tekort aan arbeidskrachten, duurdere natuurlijke
hulpbronnen en schaarste aan kapitaal. De uitoefening van dwang is tegenwoordig
niet sterk genoeg meer om bijvoorbeeld Oezbeken en Tadzjiken, voor wie in de eigen
streek geen werk is, te dwingen zich ‘vrijwillig’ voor tewerkstelling in Siberië te
melden. Strakkere controle en een grotere arbeidsdiscipline kunnen de situatie
enigermate verhelpen, maar voor het welslagen van de nieuwe mobilisatiecampagne
zijn voorwaarden nodig waaraan het huidige systeem niet of nauwelijks kan voldoen,
nl. initiatief, creativiteit, durf, wil om te experimenteren en pragmatisme. Gorbatsjov
is een bekwaam redenaar en een voortreffelijk bespeler van zijn publiek. De m.i.
vooralsnog wezenlijke zwakte van zijn hervormingskoers is dat zijn boodschap nog
te conservatief kan klinken voor brede kringen van de intelligentsia en tegelijk al te
reformistisch voor de grote meerderheid van de staats- en partijbureaucratieën.
Over een paar jaar zal Gorbatsjov ongetwijfeld de lagere partijleden en de bevolking
enkele successen kunnen voorleggen. Voor de elitekringen en partijactivisten ligt de
zaak echter anders: zij blijven zich vermoedelijk afvragen of Gorbatsjovs
hervormingen de (economische) kloof tussen de SU en de kapitalistische landen
zullen kunnen dichten. Ruim vier decennia na de Tweede Wereldoorlog ligt de
gemiddelde levensstandaard in de SU niet hoger dan die van Italië in de jaren 50. In
de voorbije decennia heeft de SU haar macht en invloed in de wereld bijna
voortdurend zien toenemen, maar zij moet nu erkennen dat ze niet in staat was om
een gezonde binnenlandse grondslag te scheppen die haar internationale machtspositie
ook op langere termijn zou veilig stellen. Het aloude streven naar - of de belofte van
- een ‘economische pariteit’ met het Westen lijkt nu ook door de hoogste leiding op
het Kremlin gedeeld te worden. Echte economische pariteit veronderstelt evenwel
dat de SU over een breed front deelneemt aan de derde industriële revolutie. Ook
Gorbatsjov schijnt van die noodzaak overtuigd te zijn. Maar zal hij inzien en erkennen
dat daarvoor een nog grondiger en allicht wezenlijke hervorming van het
sovjetsysteem nodig is, die daarenboven door heel velen geaccepteerd en gepraktiseerd
zou moeten worden?
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Forum
Het vredesakkoord in Centraal-Amerika
De regering Reagan schaakmat gezet
Eind september was pater Cesàr Jerez s.j. uit Nicaragua op doorreis in
België1. We hadden met hem een lang gesprek over het recent
vredesakkoord voor de regio, over de kans dat het plan ook daadwerkelijk
wordt uitgevoerd, en over de gevolgen ervan voor de betrokken landen en
in het bijzonder voor Nicaragua. Volgend artikel is op dit gesprek
gebaseerd.
Op 7 augustus werd in Guatemala, o.l.v. de Costaricaanse president Arias, de
Procedure voor het tot stand komen van een sterke en duurzame vrede in
Centraal-Amerika ondertekend. Dit is een ‘nieuw feit’ in de politieke ontwikkeling
van de regio. Tot dan toe waren alle vredesinitiatieven van Contadora en van de
steungroep van Lima immers onder zware druk van de regering Reagan gekelderd.
De meeste waarnemers hadden dan ook voor de top van de vijf Centraalamerikaanse
presidenten een zelfde scenario verwacht. De top, die normaal reeds in juni had
moeten plaatsvinden, was op vraag van president Duarte van El Salvador al eens
uitgesteld, en bovendien had het Witte Huis enkele dagen voor de aanvang ervan
zelf een plan bekend gemaakt, het plan Reagan-Wright. Dit bevatte een aantal
bepalingen die voor Nicaragua volstrekt onaanvaardbaar waren: rechtstreekse
onderhandelingen met de contra's, een demobilisatie van het Nicaraguaanse leger en
nieuwe verkiezingen. De VS beschouwden deze voorwaarden als een steviger basis
voor vredesonderhandelingen dan het plan Arias, dat in hun ogen veel te lief bleef
voor het sandino-communisme van Managua. Zij vingen echter bot. Het was wel
degelijk (een herwerkte versie van) het plan Arias dat uiteindelijk door de vijf
presidenten werd aangenomen.
De afwijzing van het Amerikaanse voorstel was zowat het enige positieve punt
van de eerste dag van de top. De eisen en de a priori's van de verschillende delegaties
lagen vooralsnog te ver uit elkaar, om tot een substantiële doorbraak te komen. Dat
die er uiteindelijk toch gekomen is, is naar men zegt vooral het werk geweest van
de Nicaraguaanse minister van Buitenlandse Zaken, de Mary-Knoll-priester Miguel
D'Escoto, en van twee assessoren van de Guatemalteekse delegatie. Tijdens de nacht
hebben zij het plan van president Arias herwerkt en een ontwerptekst voorbereid,
die dan de volgende morgen door de vijf presidenten werd goedgekeurd en
ondertekend. Het vredesakkoord was een feit. De belangrijkste objectieven ervan
zijn het op gang brengen van een nationale dialoog in de verschillende landen, het
afkondigen van amnestiemaatregelen, de

1

Cesàr Jerez is rector van de katholieke universiteit van Nicaragua (UCA) en
oud-provinciaal van de Centraalamerikaanse provincie van de jezuïeten. Reeds eerder
verscheen een interview met hem in Streven (januari 1986, pp. 344-356).

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

275
democratisering van het politieke leven via het organiseren van vrije verkiezingen,
de installatie van een Centraalamerikaans parlement en de stopzetting van alle hulp
aan gewapende bewegingen die de regering van een ander land uit de regio trachten
omver te werpen. Daarnaast werd een concreet tijdschema uitgewerkt. In elk van de
landen ‘waar de situatie dit vereist’ dienen verder Nationale Verzoeningscommissies
te worden opgericht die moeten toezien op de uitvoering van de overeenkomst, en
er komt ook een internationale controlecommissie om het hele proces te evalueren.
Het belang van deze begeleidende bepalingen kan niet genoeg benadrukt worden.
Door die maatregelen te koppelen aan concrete tijdstippen werd immers vermeden
dat het akkoord beperkt zou blijven tot nog eens een andere beginselverklaring die
bol staat van goede voornemens, maar die uiteindelijk dode letter blijft. Omwille van
het internationaal toezicht zullen de betrokken landen minder vlug geneigd zijn zich
te onttrekken aan sommige bepalingen van het contract.

Motieven
Toch roept het akkoord ook vragen op. Hoe is het mogelijk dat landen die vaak zo
onverzoenbaar leken, nu plots een overeenkomst ondertekenen die zo welomlijnd is
dat ze er nog moeilijk op kunnen terugkomen? Tenzij we het akkoord volledig op
rekening van de goddelijke voorzienigheid willen schrijven, zullen we de
beweegredenen van de presidenten van naderbij moeten ontleden. Wat waren hun
motieven? Het eerste motief is de ellende waarin een meerderheid van de
Centraalamerikanen is gedompeld als gevolg van het jarenlang aanslepende
oorlogsgeweld. Honderduizenden doden, meer dan een miljoen vluchtelingen, een
economie die op catastrofale wijze ontwricht is. Dit zijn elementen die voor El
Salvador, Nicaragua en Guatemala duidelijk doorwegen. Voor Honduras en Costa
Rica speelt deze factor veel minder mee, al ondervinden ook deze landen de
repercussies van het ineenstorten van de regionale markt.
Een tweede motief is de vrees voor een internationalisering van het conflict. Dit
zou voor Costa Rica stellig het einde betekenen van zijn democratisch en legerloos
samenlevingsmodel. Ook Guatemala is beducht voor een internationalisering, omdat
dit een heropflakkering van de Guatemalteekse guerrilla in de hand zou werken. En
wat El Salvador en Nicaragua betreft, een internationalisering van de oorlog zou in
die twee landen een ware hel ontketenen, Dante's inferno waardig, waar de
overwinnaar niets meer zou resten dan de doden te begrafen. De Salvadoreense
president Duarte had nog een bijkomend motief om het akkoord te ondertekenen,
namelijk de impliciete gelijkschakeling van het Salvadoreense verzet met de
Nicaraguaanse contra's. De clausule i.v.m. de nationale dialoog vermeldt uitdrukkelijk
dat die enkel gevoerd dient te worden met de nietgewapende oppositie, of met
bewegingen die bereid zijn de wapens in te leveren. Deze bepaling weerspiegelt de
weigering van de sandinisten om rechtstreeks met de contra's te onderhandelen, maar
Duarte kon daarvan handig gebruik maken om meer toegevingen te eisen van het
gewapend verzet in El Salvador. Zo verbond hij reeds de voortzetting van de dialoog
met de guerrilla aan een voorafgaande ontruiming door het FMLN van de door hen
gecontroleerde gebieden. De vraag blijft natuurlijk tot welke concessies Duarte het
FMLN-FDR (dat principieel niet afwijzend staat t.o.v. het akkoord) zal kunnen
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bewegen. In tegenstelling tot de contra's staat dit guerrilla-leger immers heel sterk.
Aartsbisschop Rivera y Damas heeft dit probleem reeds aangesneden toen hij stelde
dat de concrete uitvoering van het akkoord rekening zal moeten hou-
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den met de particuliere omstandigheden in elk land.

Winst voor Nicaragua
Het land dat het grootst aantal winstpunten uit het vredesakkoord puurt is ongetwijfeld
Nicaragua. Er moeten weliswaar heel wat toegevingen gedaan worden, zoals de
opheffing van de noodtoestand, het herstel van de vrijheid van vereniging en van de
persvrijheid, waardoor de binnenlandse oppositie opnieuw het vuur aan de lont kan
steken, maar de vruchten op het internationale forum zijn des te belangrijker. In feite
houdt dit akkoord de erkenning in dat het Nicaraguaanse experiment een feit is. Waar
vroeger ook de buurlanden achter het VS-standpunt stonden dat de Nicaraguaanse
revolutie een kwalijk gezwel was, dat slechts met behulp van contra-revolutionaire
‘vrijheidsstrijders’ kon worden weggesneden, erkennen zij nu openlijk dat met
Managua wel degelijk kan onderhandeld worden en dat vreedzame coëxistentie
mogelijk moet zijn. Verder verkreeg Managua dat het niet rechtstreeks met de contra's
moet onderhandelen zolang die de wapens niet neerleggen, en, meer nog, dat Honduras
en Costa Rica beloven dat ze de contra's geen hulp meer zullen verstrekken en dat
ze niet langer zullen toestaan dat de contra's nog vanop hun grondgebied opereren
of via hun grondgebied bevoorraad worden. In ruil hiervoor was Nicaragua graag
bereid zijn klachten tegen Costa Rica en Honduras bij het Internationaal Hof in Den
Haag in te trekken, resp. op te schorten. Het gezamenlijke vredesinitiatief maakt het
voor de regering Reagan wel erg moeilijk om voor de internationale publieke opinie
in het algemeen en voor het Amerikaanse Congres in het bijzonder nog vol te houden
dat Nicaragua slechts met militaire middelen tot politieke veranderingen kan
gedwongen worden, en dat de contra's derhalve alle mogelijke steun moeten krijgen.
De bereidheid waarmee de sandinistische regering de eerste stappen heeft gezet om
haar beloftes waar te maken onderstreept immers het tegendeel: zo werd het
verschijningsverbod voor de oppositiekrant La Prensa opgeheven, mag Radio Catolica
opnieuw uitzenden, kreeg de verbannen bisschop Mgr. Pablo Vega toestemming om
naar Nicaragua terug te keren en werd in een aantal gevechtszones een eenzijdig
staakt het vuren afgekondigd. Bovendien was Nicaragua het eerste land waar een
Nationale Verzoeningscommissie werd opgericht, die bovendien onder het
voorzitterschap kwam te staan van kardinaal Obando y Bravo, één van de meest
notoire critici van het regime.

Reagan schaakmat?
Het welslagen van het vredesplan voor Centraal-Amerika hangt echter niet alleen af
van de inspanningen die de verschillende landen hiertoe willen leveren. Een minstens
even grote rol is weggelegd voor de Verenigde Staten. Die zullen allicht geen enkele
mogelijkheid onbenut laten om de uitvoering van het vredesakkoord te verhinderen.
Reeds op 17 augustus werden o.l.v. Elliot Abrams de hoofdlijnen van het te volgen
beleid uitgewerkt. In de eerste plaats moet het akkoord van Guatemala als voorlopig
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bestempeld worden. De bondgenoten in de regio - voornamelijk El Salvador en
Honduras - moeten ertoe gebracht worden aanpassingen aan het akkoord te eisen die
het meer in de lijn brengen met het plan Reagan-Wright. In de tweede plaats moet
de interne oppositie in Nicaragua alle middelen krijgen om het de sandinisten zo
lastig mogelijk te maken, zodat ze fouten begaan. Die kunnen dan worden aangegrepen
om de internationale publieke opinie duidelijk te maken dat de sandinisten met de
politieke opening naar de oppositie slechts propagandadoeleinden voor ogen hadden,
en geenszins van plan waren die democratisering ook daadwerkelijk te realiseren.
En in de derde plaats zijn er nog altijd de contra's. Zolang Managua
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weigert met de contra's te praten moeten ze kunnen rekenen op steun van de VS. Wél
moeten de contra's hun bereidheid tonen om met de sandinisten te onderhandelen
over een staakt het vuren.
Dit plan behoeft geen commentaar. Het geeft duidelijk aan waartoe de
anti-communistische reflex van een kleine groep machthebbers kan leiden. Dat het
zelfbeschikkingsrecht van een volk en, na het akkoord van Guatemala, dat van een
ganse regio, op een brutale en arrogante manier met de voeten wordt getreden is
daarbij van geen belang. Het is alleszins ondergeschikt aan het Hoger Doel, de
vrijwaring van de eigen waarden en zakelijke belangen. De contra's zijn alvast hun
deel van de afspraak nagekomen. Ze boden aan in Managua te komen onderhandelen.
Ortega antwoordde daarop dat ze daarover zouden kunnen nadenken in de gevangenis.
De sandinistische regering is immers niet van plan de rode loper uit te leggen voor
de erfgenamen van het Somozisme. Over de concrete politieke ontwikkeling van het
land kan gepraat worden. Maar de idealen van de revolutie worden niet voor een
bord linzensoep (lees: het einde van de oorlog en economische hulp van de VS) aan
de contra's verkocht. De sandinistische revolutie heeft de Nicaraguanen opnieuw een
gevoel van waardigheid gegeven. Dat zijn ze, ook na acht jaar contrarevolutie, nog
niet kwijt.
De VS zullen hun verzet tegen het vredesakkoord evenwel niet vlug opgeven. De
kans is groot dat Honduras daarbij de achilleshiel van de overeenkomst zal zijn.
President Azcona van Honduras had wel de minste motieven om zijn handtekening
te zetten onder het akkoord. Er bestaat weliswaar een groeiende wrevel onder de
Hondurese bevolking over de aanwezigheid van zowel de contra's als de
Nicaraguaanse vluchtelingen als van de Amerikaanse troepen. Maar een niet geringe
groep is er dan weer beter van geworden. Mogelijk heeft Azcona zich laten leiden
door de anti-contra-lobby in zijn land. Het is echter waarschijnlijker dat hij zich
moeilijk kon onthouden. Honduras kon het zich voor het internationale voetlicht
moeilijk veroorloven een verdrag niet te ondertekenen dat eindelijk een politieke
oplossing voor het Centraalamerikaans conflict zou kunnen bieden. Dit zou het land
in een nadelig isolement plaatsen binnen Centraal- en Latijns-Amerika, en zou het
uitsluiten van deelname aan het op te richten Centraalamerikaanse parlement. De
Hondurese handtekening is wellicht een opportunistische handtekening. Wanneer
het akkoord uitgevoerd wordt, zal blijken in welke mate Honduras zich eraan houdt.
Misschien zal men niet in staat zijn de contra's van het Hondurese grondgebied te
verdrijven of zal men de Amerikaanse bevoorrading niet kunnen verhinderen. De
Amerikaanse druk op het land is immers zeer sterk. De toekomst zal uitwijzen in
welke mate Honduras het gegeven woord gestand kan en wil doen. De oprichting
van de Hondurese Verzoeningscommissie vond alvast pas plaats na fel aandringen
van de bisschoppen. De Hondurese overheid vond dit ‘in ons geval’ niet nodig (sic).
Op 7 november wordt een eerste evaluatie gehouden. Dan zal al blijken of het akkoord
een eerlijke kans krijgt; of het beleid van de VS zijn doel al dan niet gemist heeft en
hoe de Savadoraanse guerilla zal reageren. Tot dan leeft Centraal-Amerika alleszins
in bange hoop. De Nobelprijs voor de vrede is ondertussen toegekend aan president
Arias van Costa Rica. Hopelijk is het geen voorbarige keuze. Het is alleszins een
flinke steun in de rug van de Centraalamerikaanse landen die eindelijk autonoom
aan de vrede, of beter aan een situatie zonder oorlog willen gaan werken. De vraag
is of de regering Reagan bijtijds een efficiënte tegenzet zal vinden om het dreigend
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schaakmat van zijn Centraal-Amerika politiek af te wenden. Laat ons hopen dat dit
niet het geval is.
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Nawoord
Op 7 november moesten de Centraalamerikaanse landen de eerste fase van hun
vredesakkoord afsluiten. Hebben de vijf presidenten zich aan hun woord gehouden?
President Arias van Costa Rica heeft niet stilgestaan om op het wereldforum steun
te zoeken voor zijn plan; dat hij de Nobelprijs kreeg, mag erop wijzen dat zijn streven
niet zonder gevolg was. In Costa Rica zelf dienden er tot nog toe nauwelijks stappen
gezet te worden. Dat was wel het geval voor Guatemala, waar de implementatie van
het plan zeer moeizaam van de grond komt. Erger nog is het gesteld in El Salvador,
waar de onderhandelingen tussen de regering en het FDR-FMLN zijn afgesprongen
na de moord op de voorzitter van de mensenrechtencommissie. De situatie in
Honduras ziet er gunstiger uit. Men had er wel enige moeite met de oprichting van
de Nationale Verzoeningscommissie, maar men wil er blijkbaar daadwerkelijk de
contra's buiten werken. Blijft dan nog Nicaragua. Mocht het vredesakkoord alsnog
de mist ingaan, dan zal dit zeker niet aan de Sandinisten te wijten zijn. De regering
in Managua gaat zelfs verder dan waartoe ze volgens het plan gehouden is. Op 13
november overhandigde president Ortega kardinaal Obando y Bravo (jarenlang zijn
voornaamste tegenstander!) een 11-punten voorstel, dat de weg moet vrijmaken voor
een staakt-het-vuren met de contra's. Ofschoon de contra's dit in eerste instantie van
de hand wezen, scoorde Ortega duidelijk punten. Een nieuwe geldstroom van 30
miljoen dollar voor de contra's lijkt nog nauwelijks haalbaar. Ondanks enige
moeilijkheden - vooral dan in El Salvador - staat het vredesakkoord nog altijd
overeind. Al bij al dus een tamelijk positieve balans. De pogingen van de regering
Reagen om het vredesakkoord te kelderen, hebben voorlopig gefaald en Washington
is met de contra's voorlopig in het defensief gedrongen.
Dominic Verhoeven
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Boekbespreking
Wijsbegeerte
F. van Doorne en M. Korthals (red.), Filosofie en maatschappijkritiek. In
debat met Habermas, Boom, Meppel / Amsterdam, 1986, 152 pp.
H. Kunneman, De waarheidstrechter. Een communicatietheoretisch
perspectief op wetenschap en samenleving, Boom, Meppel / Amsterdam,
1986, 426 pp.
A. Honneth und H. Joas (Hrsg.), Kommunikatives Handeln. Beiträge zu
Jürgen Habermas' ‘Theorie des Kommunikativen Handelns, Suhrkamp,
Frankfurt am Main, 1986, 420 pp.
Samen met Pierre Bourdieu en Anthony Giddens is Jürgen Habermas zowat dé
‘leading man’ binnen de sociale wetenschappen. Oat ook filosofen graag mogen
grasduinen in Habermas' magnum opus Theorie des kommunikativen Handelns (1981)
blijkt uit de bijdragen in de door A. Honneth en H. Joas resp. F. van Doorne en M.
Korthals geredigeerde opstellenbundels. Wat filosofen vooral aantrekt in Habermas'
theorie is de rationaliteitsproblematiek enerzijds en zijn oplossing voor het zgn.
grondslagen-probleem binnen de sociale wetenschappen anderzijds (welke is de
geëigende methode om de sociale werkelijkheid te bestuderen?). Beide thema's staan
ook centraal in het recent in boekvorm verschenen proefschrift van de Nederlandse
Habermas-kenner Harry Kunneman. Hoogst interessant is zijn poging tot opvulling
van de lacunes en zwakke plekken in Habermas' theorie middels een confrontatie
met de disciplineringsthese van Michel Foucault. Het is ondoenbaar nader in te gaan
op de talrijke bijdragen in de reeds genoemde verzamelbundels. In de Nederlandstalige
reader troffen mij vooral de opstellen van Jozef Keulartz (‘Over kunst en cultuur in
het werk van Habermas’, een uitstekend overzicht) en Heinz Kimmerle (over
Habermas' interpretatie van Max Webers cultuurtheorie). De door A. Honneth en H.
Joas geredigeerde bundel bevat stuk voor stuk interessante bijdragen. Ze stammen
dan ook niet toevallig van een internationaal gezelschap grote namen (o.m. Charles
Taylor, Thomas McCarty, Jeffrey Alexander en Johann P. Arnason). Het boek wordt
afgerond met een lang antwoord van Habermas op de diverse kritieken, en een zeer
accurate biografie over Theorie des kommunikativen Handelns van de hand van René
Gortzen.
Rudi Laermans

José-Guilherme Merquior, Foucault ou le nihilisme de la chair, PUF, Paris,
1986, 203 pp. (oorspr.: Foucault, Fontana Paperbacks, London, 1985).
Machiel Karskens, Waarheid als macht, SUN, Nijmegen, 1986, 388 pp.
(Verschenen als Te Elfder Ure 37/38).
Liesbeth Brouwer e.a., Julia Kristeva, SUN, Nijmegen, 1986, 254 pp.
(Verschenen als Te Elfder Ure 40).
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Sinds het begin van de jaren zeventig vaart het Nederlandse uitgevershuis SUN
radicaal koers op Frans - of liever: Parijs - kompas. Middels vertalingen en introducties
van eigen bodem zorgde het eerst voor een Athusser-Welle, later gevolgd door een
Foucault-hausse. Tegenwoordig grasduint het in het werk van illustere grootheden
als Bataille, Kristeva en Derrida (aan wie volgende aflevering van TEU zal worden
gewijd). Het TEU-nummer over Kristeva bevat een achttal bijdragen gegroepeerd
rond de drie grote thema's die deze filosofe en psychoanalytica bezig houden: taal,
liefde en ‘het vrouwelijke’. Van Kristeva zelf werd een opstel
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over ‘De tijd van vrouwen’ vertaald, en een leerrijk interview met Jacques Henric
opgenomen. De meeste secundaire bijdragen zijn hoogst informatief en geschreven
in een niet al te moeilijke taal. Uitschieter is het lange opstel van Gabriël van den
Brink over Kristeva's magnum opus, La révolution du langage poétique (1974). Wel
miste ik bijdragen over Kristeva's semiotisch werk uit de jaren zestig (gebundeld in
Sémiotiké, 1969), en over haar gekokketeer met het maoïsme van de Tel Quel-groep
tijdens de eerste helft van de jaren zeventig. De in 1984 overleden historicus en
filosoof Michel Foucault blijft niet weinigen inspireren tot al dan niet exegetische
beschouwingen. Eén van de beste analyses die mij de afgelopen tijd onder ogen
kwam, is het onlangs als TEU-nummer gepubliceerde doctoraal proefschrift van de
Nederlandse filosoof Machiel Karskens. In heldere taal zet hij uiteen hoe Foucault
in zijn voornaamste boeken aankijkt tegen de onderwerpen macht en waarheid.
Karskens waagt zich niet aan gedurfde interpretaties, maar excelleert des te meer in
tekstgetrouwe analyses die recht doen aan de verborgen complexiteit van Foucaults
ideeën. Hij heeft bovendien veel oog voor de breuken en tegenstellingen in Foucaults
globale ontwikkelingsgang. De meeste beschouwingen over Foucault zijn van de
hand van beate bewonderaars. Tegen de heersende Foucault-idolatrie schreef de in
Engeland docerende filosoof José-Guilherme Merquior een erg kritisch boek. Zijn
kentheoretische en politieke (‘Kathedernihilismus’...) bezwaren tegen Foucaults werk
vind ik niet meteen erg overtuigend. Zéér sterk zijn daarentegen de hoofdstukken
waarin Merquior de historische tekortkomingen van Foucaults onderzoekingen uit
de doeken doet. Wie nog steeds overtuigd is van de empirische draagkracht van
boeken als Histoire de la Folie of Surveiller et Punir moet deze studie zeker lezen.
Rudi Laermans

Godsdienst
B. Rootmensen (eindred.), De bijbel opnieuw... gelezen, uitgelegd, overwogen
(Ter Sprake, nr. 35), Meinema, Delft, 1987, 82 pp., f 9,95.
Om verschillende redenen blijft de Bijbel voor veel mensen een heel vaak gesloten
boek. Mogelijke oorzaken zijn de grote afstand in tijd en cultuur tussen ons en de
bijbelschrijvers, negatieve gevoelens die ontstaan als gevolg van het vele misbruik
dat van de Bijbel wordt gemaakt, de botsing tussen het ‘waar’ en het ‘niet waar’ en
de verwarring als gevolg van de vele interpretatiemogelijkheden.
In dit boekje wordt een serieuze poging gedaan om op een eenvoudige wijze
mensen ertoe te bewegen die Bijbel werkelijk opnieuw te gaan leren lezen. Daartoe
wordt opgeroepen tot een nieuwe onbevangenheid bij het lezen. In het eerste deel
worden twaalf bijbelpassages onder de loep genomen, die tezamen een tamelijk
representatief beeld geven van het Oude en Nieuwe Testament. Af en toe zou je
willen dat andere keuzes waren gemaakt. Zo zou in de rubriek ‘Profeten’ tenminste
één passage uit de zgn. grote drie (Jesaja, Jeremia, Ezechiël) hebben moeten staan,
terwijl in de afdeling ‘Geschriften’ - de auteurs volgen dus de joodse indeling! - het
genre van de psalmen ontbreekt alsmede een beschouwing over het boek Job. Het
tweede deel van het boekje behandelt in twaalf korte hoofdstukjes algemene zaken
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en problemen die bij het gebruiken van de Bijbel naar boven komen: het gezag van
de Bijbel, de historiciteit van verhalen, het joodse karakter van Oude en Nieuwe
Testament. Voor groepen die gaan beginnen aan een allereerste poging tot gezamenlijk
bijbellezen is dit een geschikt gebruiksboekje. De beknopte literatuurlijst achterin
helpt dan weer verder naar een volgende leesronde.
Panc Beentjes

Rudolf Pesch, Die Apostelgeschichte (Apg. 1-12), in de serie:
Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament V/1,
Benzinger, Zürich / Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn, 1986, 371
pp.
Het is bijzonder spijtig te moeten vaststellen dat er in ons taalgebied gedurende de
afgelopen kwart eeuw noch op de vier evangeliën, noch op de Handelingen der
Apostelen - de vijf méést gelezen boeken van het Nieuwe Testament!! - een
wetenschappelijke commentaar van rooms-katholieke huize is gepubliceerd. En
helaas ziet het er niet naar uit dat daarin spoedig verandering
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zal komen. Anders ligt dat in het Duitse taalgebied, waar met het
Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament een mijns inziens
gerenommeerd oecumenisch project wordt gerealiseerd. De twee delen over Marcus
bijvoorbeeld die J. Gnilka in de jaren 1978-1979 publiceerde behoren tot de verplichte
literatuur. Of dat ook met dit deel over Handelingen van de bekende
nieuwtestamenticus Rudolf Pesch het geval zal zijn weet ik niet. Het boek heeft mij
namelijk op een aantal punten niet kunnen overtuigen. Zo meen ik een zekere
tweeslachtigheid te bespeuren ten aanzien van Pesch' opvatting over de opbouw van
het boek Handelingen. Waar hij in zijn inleiding (pp. 39-40) eerst uitvoerig een
driedeling van het werk bepleit (1-12; 13-19:20; 19:21-28:31) treft de lezer
onmiddellijk daarna een héél andere structuur aan (proloog; 2:1-15:33; 15:35-28:16;
epiloog) die evenwel niet wordt toegelicht.
Ook ten aanzien van een andere kwestie is het commentaar mijns inziens niet
consistent. Er is, zo komt Pesch op pagina 27 tot de slotsom, geen reden om vast te
houden aan de hypothese dat Lukas de schrijver van Handelingen is. Het lijdt echter
geen enkele twijfel - zo betoogt hij voorts - dat Handelingen en het Lukasevangekie
als een dubbelwerk bijeen horen. Voor de lezer blijft dan de kwestie onbeantwoord
waarom Pesch in zijn commentaar de auteur van Handelingen consequent Lukas
blijft noemen en het bijvoorbeeld bij herhaling heeft over het ‘lukanische Paulusbild’,
de ‘lukanische Tradition’ e.d.
Ten aanzien van de presentatie dient gezegd dat de gebruiker van dit commentaar
zeer overvloedig in de materie wordt ingewerkt, daarbij geholpen door een knap
notenapparaat en een zeer uitvoerige bibliografie. Boven elke perikoop staat een
grote - niet uitputtende - hoeveelheid monografieën en artikelen opgesomd, geordend
op jaar van publikatie. Voor de ontwikkelingsgang van de wetenschappelijke discussie
is dat zeer plezierig, voor het vinden van auteursnamen echter niet altijd even handig
en overzichtelijk. Bij de analyse van de tekstgedeelten overheerst de zgn.
Formgeschichtliche methode, een benaderingswijze die met name in ons taalgebied
de nodige bijstellingen ondervindt van andere leesrasters. Voor de Duitstalige
wetenschappers lijkt er slechts één weg te bestaan: de hunne! Niet zelden echter
verdrinkt de zeggingskracht van het bijbelse verhaal in de lawine van zgn.
hoogwetenschappelijke feiten die worden aangevoerd.
Panc Beentjes

Sociale wetenschap
Natalie Zemon Davies, Frauen und Gesellschaft am Beginn der Neuzeit.
Studien über Familie, Religion und die Wandlungsfähigkeit des sozialen
Körpers, vert. Wolfgang Kaiser, Wagenbach, Berlijn, 1986, 173 pp., DM.
26,80.
Natalie Zemon Davis is waarschijnlijk vooral bekend om haar studie De terugkeer
van Martin Guerre, een boeiend verteld onderzoek naar de gang van zaken rond de
Frans-Baskische boer die zijn vrouw achterliet, na enkele jaren terugkwam, in
harmonie met haar samenleefde, maar tenslotte als bedrieger werd ontmaskerd, toen
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de echte Martin Guerre opnieuw opdook. Het boek sprak zozeer tot de verbeelding
en was zo smeuïg verteld dat er zelfs een filmversie van kwam. In het nu voorliggende
bundeltje is een zevental artikelen bijeengebracht die tot nu toe slechts verspreid
voorhanden waren. Ze betreffen opnieuw alle het Frankrijk van de zestiende en
zeventiende eeuw waarin ook Martin Guerre en diens vrouw hun avonturen beleefden
en die Zemon Davis' specialisme is. Het meest bekend en het meest leesbaar is
wellicht het artikel Schandaal in het Hôtel Dieu over de wantoestanden en (zelfs
sexuele) mishandelingen waarvan het betreffende instituut in Lyon onder een
moederoverste het toneel zou zijn geweest. Waarschijnlijk is het Zemon Davis met
dit soort, tegen het narratieve aanleunende, onderwerpen op haar best. Wanneer ze
zich op theoretischer zaken richt (de grenzen van het ‘ik’, de cultus van de doden en
de verhouding tussen het sociale en het heilige) ontaarden haar stukken gemakkelijk
in de enigszins dorre conceptualiteit van een academisch paper. Het laatste artikel,
Maatschappij en geslacht. Voorstellen voor een nieuwe vrouwengeschiedenis, moet
de wervende titel van de bundel kennelijk zijn rechtvaardiging geven. Zemon Davis
ontwikkelt daarin een behoedzaam en, op de keper beschouwd, weinig polemische
posi-
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tie, die elk feminiem exclusivisme mijdt, maar het gegeven van het geslacht als
volwaardige historische determinant erkend wil zien. Een alleszins nobel streven,
dat bij Zemon Davis het gevolg heeft dat haar elders (b.v. in interviews) vrij sterk
uitgedragen feminisme in de praktijk van de geschiedbeoefening een aanzienlijk
bleker, zij het bij goed toezien zeker geen onmerkbare, kleur krijgt. Het is deze
evenwichtigheid die haar Martin Guerre zo leesbaar maakte en haar ook in deze
bundel behoedt voor ál te abstracte geslachtelijke obsessies - al wordt die
terughoudendheid in de titel van het bundeltje dan ook enigszins pijnlijk
overschreeuwd.
Ger Groot

Quinten Skinner (ed.), The Return of Grand Theory in the Human Sciences,
Cambridge University Press, Cambridge / London, 1986, 215 pp.
Lange tijd gold theorie als een vies iets in de sociale wetenschappen. Het woord werd
geassocieerd met speculatieve en weinig empirische brain-storming in de trant van
Hegel, Marx en Comte. Sinds T. Kuhn wees op het belang van paradigma's voor de
ontwikkeling van de natuurwetenschappen, dan toch het model van
wetenschapsbeoefening voor de kersverse sociale wetenschappen, kreeg de
overheersende theorie-vijandigheid flinke deuken. De voorliggende bundel bevat
korte overzichten van gemiddeld zo'n twintig bladzijden van het werk van theoretici
die de afgelopen jaren niet weinig sociale wetenschappers inspireerden. Geen enkele
van de grote namen ontbreekt op het appel. Duitsland wordt vertegenwoordigd door
Gadamer en Habermas. Toonaangevend is evenwel ‘het denken in Parijs’: Foucault,
Lévi-Strauss, Althusser, Derrida én - terecht niet vergeten - de Annales-school. Het
geheel wordt gecompleteerd met bijdragen over de al genoemde Kuhn en de sociale
filosoof John Rawls. De meeste opstellen stammen van eerder onbekende auteurs,
maar zijn daarom niet minder degelijk. Een uitstekende wegwijzer dus.
Rudi Laermans
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Geschiedenis
Simon Wiesenthal, Elke dag gedenkdag. Kroniek van het joodse lijden,
Elsevier, Amsterdam / Brussel, 1987, ca. 850 pp., f 69,50.
Vanaf de periode van de Kruistochten is er in de geschiedenis van het (vooral
christelijke) Westen een spoor van anti-semitisme en jodenvervolgingen getrokken.
Simon Wiesenthal, de bekende Oostenrijkse nazispeurder, heeft de geschiedenis van
dat joodse lijden op een heel bijzondere wijze in kaart willen brengen. In een boek
van honderden pagina's - een paginering ontbreekt - heeft hij, dag per dag geordend,
al dat zinloze bloedvergieten zichtbaar gemaakt. En of men nu 12 februari 1486 in
Toledo opzoekt, 29 juni 1298 in Ochsenfurt of 24 augustus in Mainz, steeds weer
worden ons uitbarstingen van jodenhaat gemeld. Vóór hij dit calendarium kon
samenstellen - dat uiteraard nogal veel aandacht moest besteden aan de gruwelen
van de Tweede Wereldoorlog - heeft de auteur eerst het patroon geanalyseerd dat
aan al dit geweld ten grondslag ligt. Het blijkt dan dat zes elementen steeds weer
terugkeren: haat, dictatuur, bureaucratie, technologie, crises en oorlog, minderheid
en zondebok. Het zijn deze zes Leitmotive die kunnen worden beschouwd als de
voorwaarden tot of voornaamste oorzaken van de jodenvervolgingen; in evenzovele
hoofdstukken worden die Leitmotive nader toegelicht. Zowel aan België als aan
Nederland is voldoende aandacht geschonken; het lijkt mij heel goed mogelijk dat
dit voor een deel het werk van de vertaalster is. Het zeer omvangrijke register van
plaatsnamen - want daarop zijn de gegevens terug te zoeken - laat zien dat het in
Nederland om verspreide activiteiten ging, terwijl in België met name het
doorgangskamp Mechelen voortdurend wordt genoemd. Bij het lezen van die
ongelooflijk grote aantallen slachtoffers in dit boek moet men zich teweer stellen
tegen binnensluipende onverschilligheid. Het is niemand minder dan Adolf Eichmann
geweest die stelde: ‘Honderd doden zijn een ramp; een miljoen doden zijn niet meer
dan een statistisch gegeven’! Het heeft mij enigszins verwonderd dat dit calendarium
van het joodse lijden geen enkel feit bevat van ná het jaar 1946. Uit de inleiding is
niet te achterhalen of deze termijn opzettelijk is gekozen dan wel zuiver toevallig is.
Ik hoop op het eerste; anders wordt immers de schijn gewekt dat het daarná niet meer
zo'n vaart heeft gelopen. Bij de ondertitel heb ik voortdurend moeten denken aan
een beroemde chassidische spreuk: ‘Vergeten is ballingschap, gedenken is het geheim
van de verlossing’. Het is vrijwel zeker dat men het daarom in joodse kring ondanks
alles heeft kunnen uithouden!
Panc Beentjes

Literatuur
Jeroen Brouwers, Kroniek van een karakter. Deel 1 (1976-1981). De
Achterhoek, Uitgeverij H, Antwerpen, 1986, 399 pp., 990 BF., f 49,50.
Jeroen Brouwers in aan de uitgave begonnen van een verzameling Brieven die hij
tussen 1976 en 1986 geschreven heeft. In tegenstelling met wat hij aan Jaap
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Goedegebuure schreef op 17/9/80, nl. ‘Ik wil niet dat mijn brieven ooit zouden worden
“gebundeld”, zo heb ik per testament bepaald’ (p. 276), is hij nu blijkbaar zelf
begonnen met het selecteren en monteren van zijn brieven door schrappingen,
toevoegingen, samenvoegingen en andere wijzigingen. Ze zijn vnl. geschreven aan
Hans Roest, Tom van Deel, Johan Polak, Jaap Goedegebuure, Walter van den Broeck
(de laatste vriend in Vlaanderen), Maarten 't Hart, J. Weverbergh, Angèle Manteau,
Corine Spoor, Gerrit Komrij. In een inleiding wijst Brouwers erop dat zijn brieven
altijd dagboekbladen zijn; het gaat om monologen en het kan geen eigenlijke
correspondentie genoemd worden want die veronderstelt een dialoog. Brieven
schrijven noemt Brouwers een vorm van literaire anarchie; hij acht zich door geen
conventies van welke soort dan ook gebonden. Deze briefuitgave in 2 delen moet
een zelfportret van Jeroen Brouwers opleveren. Brouwers staat bekend als een vinnig
polemist en in een brief aan Jaap Goedegebuure zet hij uiteen waarom het
autobiografische element voor hem het wezenlijke bestanddeel van de polemiek is.
‘Een polemiek moet van mij: van man tot man worden ge-
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voerd. Een polemiek moet altijd in de ikstijl. “Ik ben kwaad...” Dat geeft hartstocht
aan het stuk’ (p. 162). Die hartstocht, de openhartigheid en de rake formulering
maken de lectuur van deze brieven tot een feest. Toch kan men zich afvragen waarom
ze nu al gepubliceerd worden. Kees Fens en G.F.H. Raat gaven aan de publikatie
door Reve van zijn niet aflatende brievenstroom als verklaring dat Reve geldt als
een auteur die op zijn retour is. ‘Reve geeft reeds bij zijn leven uit wat van grote
schrijvers pas na hun dood verschijnt’ (Het literair klimaat 1970-1985, p. 78). Zou
dat misschien ook al op Brouwers van toepassing zijn?
Joris Gerits

Maarten 't Hart, De jacobsladder, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1986,
206 pp.
Een gevoel waarvan kerken in voorbije eeuwen zeer veel gebruik hebben gemaakt
om de afstand tussen de nietige en verdoemde mens en de oneindig gestrenge en de
eeuwigheid belovende God te beklemtonen, is het schuldgevoel. Geen jacobsladder
reikt welismaar tot de hemel, maar een bijbelvast geloof dat de bijbelverhalen liefst
letterlijk neemt, kan de hemel wel enkele sporten dichterbij brengen. De bewering
dat Maarten 't Hart uit Maassluis over ‘die verwonderlijke rituelen waaraan fanatieker
werd vastgehouden, naarmate de bijbel er minder over vermeldde’ (cfr. Het roer kan
nog zesmaal om, p. 203) meer dan één bladzijde geschreven heeft in zijn verhalen
en romans is een understatement. De jacobsladder is een mini-geschiedenis van de
scheuringen in deze eeuw binnen de gereformeerde kerken in Nederland.
Hoofdpersonage is de 11-jarige Adriaan Vroklage die in de roman volwassen wordt.
Na een misverstand - hij wordt verondersteld te zijn verdronken en door de schroef
van een afvarend schip verminkt - zoekt hij toenadering tot het gezin Ruygveen, van
wie de zoon Jan de ware verongelukte is. Vader Ruygveen is iemand ‘die de bijbel
uitvlooit om 't allerzwartste eruit op te diepen’. En met succes: zijn dochter die één
keer wat make-up heeft gebruikt jaagt hij het huis uit. Ze komt in Den Haag ‘in het
leven’ terecht, wat dan weer tot de zelfmoord van een van haar broers aanleiding
geeft. In het gezin Vroklage daarentegen kraakt het predestinatiegeloof onder de
druk van een rationele kritiek. In het tweede deel van de roman, waarin Adriaan de
LTS volgt en dagelijks met seksuele allusies en condooms wordt geconfronteerd en
waarin zijn militaire diensttijd als ‘wasser’ bij de marine verhaald wordt, krijgt de
lezer het gevoel dat Adriaan een tegenpool moet zijn van de Jan Cremer en
Wolkerspersonages uit de jaren '60. Adriaan is een zacht, meisjesachtig, tot
eenzaamheid geneigd type, helemaal niet geïnteresseeerd in seks. Maar hij is niet
slap, dat ondervinden Leidse studenten die hem op een van zijn fietstochten vanuit
hun auto jennen. De fijne relatie van Adriaan met zijn grootvader en de romantiek
van een toevallig weer teruggevonden jeugdlief vormen een tegengewicht voor de
drukkende schuldgevoelens van Adriaan. ‘Al kun je soms knap ouwehoeren (...) ik heb nog nooit als ik er eenmaal aan was begonnen, een verhaal van je niet
uitgelezen’ schreef Jeroen Brouwers aan Maarten 't Hart (Kroniek van een karakter.
Deel I, p. 277). Ik sluit me bij die uitspraak ‘restloos’ aan.
Joris Gerits
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Karen Armstrong (ed.), Tongues of Fire. An Anthology of Religious and
Poetic Experience, Penguin, Harmondsworth, 1987, 351 pp., £5,95.
Deze anthologie van religieuze én poëtische ervaringen (de ‘en’ is heel belangrijk)
volgt in het voetspoor van een televisieprogramma met dezelfde titel en is zonder
twijfel het resultaat van een levenslange belangstelling van de samensteller. A. was
zelf kloosterzuster tussen 1962 en 1969 en ze studeerde Engelse literatuur in Oxford.
In haar interessante inleiding beschrijft ze hoe volgens haar alle religies uiteindelijk
teruggaan op dezelfde mystieke ervaring: alle dogmatische godsdiensten in de wereld
ontlenen aan haar hun bestaansrecht maar tegelijkertijd zijn zij zelf irrelevant en zelfs
gevaarlijk voor deze ervaring. Het belangrijkste wat deze ervaringen gemeen hebben
is juist dat zij niet in woorden kunnen worden gebracht, wat tegelijkertijd verklaart
waarom zoveel mystici hun toevlucht nemen tot poëzie en waarom deze gedichten
gedoemd zijn te mislukken: uiteindelijk zal de mysticus/a alleen kunnen zeggen dat
hij/zij niets over
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God weet. A. concludeert dan ook dat elke mysticus tevens een agnosticus is.
Ook de poëtische ervaring tracht, als zij aanleiding geeft tot poëzie, het essentieel
onzegbare te zeggen en zo komen de dichter en de mysticus naast mekaar te staan:
beiden ‘krijgen’ hun teksten, beiden houden van de eenzaamheid, beiden hebben het
over inspiratie; kunst is, zoals religie, een troost voor de mens, en beide werken met
mythen en visioenen. In de keuze van de gedichten toont A. dat de ervaring inderdaad
universeel is: elke grote godsdienst is vertegenwoordigd, of toch tenminste de
mystieke tradities binnen elke godsdienst. A. gaat daarbij thematisch te werk: in het
eerste deel gaan de gedichten over ‘Existence is suffering’, de volgende over troost,
vreugde en roeping; het vierde over seks en godsdienst, en de rest over de
verschillende stadia van de ervaring zelf: de wijze passiviteit, het sterven in het leven,
het storende intellect, het visioen, de eenzaamheid en de extase, de taal en de stilte.
Uiteraard zijn de grote Engelse dichters allemaal vertegenwoordigd: Blake,
Shakespeare, Milton, Hopkins, Coleridge, Donne. Daarnaast vinden we klassieke
Grieken, de Bhagavad-Gita, Sint Jan van het Kruis. Het is jammer dat de samenstelster
haar thesis van de universaliteit van de mystiek zover heeft doorgevoerd dat ze voor
de gedichten en de dichters die minder bekend zijn geen verdere informatie geeft:
nu weten alleen de linguïsten onder ons uit welke taal ze vertaald zijn en uit welke
eeuw ze dateren.
Geert Lernout

Joan Smith, A Masculine Ending, Faber and Faber, Londen, 1987, £9,95.
De detective kan bezwaarlijk een genre worden genoemd dat door mannelijke auteurs
beheerst wordt. Zeker in het Engelstalige gebied is dat niet het geval, denk maar aan
Agatha Christie, P.D. James en Dorothy Sayers. Joan Smith, die zich met A Masculine
Ending bij het lijstje komt voegen, vestigt nochtans expliciet de aandacht op het
genus van het genre. De titel van de roman is ambigu en kan vertaald worden als
‘een mannelijk slot’ of als ‘een mannelijke uitgangsvorm’.
Hoofdpersonage Loretta Lawson is niet alleen verwikkeld in een moordzaak, maar
ook in het debat dat feministen in Parijs voeren over seksisme in taal. De grammatica
van bijvoorbeeld het Frans, privilegieert immers mannelijke uitgangsvormen. De
radicale feministen pleiten voor een artificiële ingreep die deze discriminatie, die als
het ware in de taal in is gebakken, zou uitroeien. Joan Smith maakt van de gelegenheid
gebruik om de spot te drijven met het extreme feminisme en laat haar personage een
gematigder standpunt verdedigen.
De titel suggereert verder dat de roman een mannelijk slot heeft, of nog, dat het
afsluiten van een romanplot op zich mannelijk zou zijn. De detective is het genre bij
uitstek waarvan het effect afhangt van het slot. Een detective kan geen open einde
hebben: de lezer leest naar de eindparagrafen toe. Daarin immers wordt de moord
opgelost en worden alle vragen beantwoord. Voor wie vals speelt en het slot op
voorhand leest is de pret bedorven.
Joan Smith is zich in sterke mate bewust van de conventies van het genre dat ze
beoefent. Haar roman is zowel een realisatie van deze conventies als een verkenning
ervan. Naast de zelfbewuste titel is er het beroep van de detective en van het
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slachtoffer. Loretta Lawson, die de moord ‘oplost’, doceert Engelse literatuur aan
een van de colleges in Londen. Het ‘slachtoffer’ is docent literatuurtheorie in Oxford.
Loretta komt het slachtoffer op het spoor dank zij een boek over deconstructie. Smith
maakt van deze academische context gebruik om ironisch uit te halen naar het
poststructuralistische jargon. ‘Deconstruction’ noemt ze bijvoorbeeld ‘demolition’.
Wat mij vooral intrigeerde was niet zozeer de identiteit van de moordenaar maar
wel wat Smith met het genre doet, in hoeverre ze het ‘demolishes’ of heel laat. In A
Masculine Ending zijn alle ingrediënten aanwezig van een traditionele detective: een
lijk, een handvol potentiële moordenaars, de blunders van de politie, de ‘ontmaskering’
van de moordenaar. Nochtans realiseert Smith de code slechts gedeeltelijk. Loretta
Dawson is een aarzelende detective die de zelfzekerheid en het brio van een Hercule
Poirot, een Sherlock Holmes of Miss Marples mist. Haar inzicht in de feiten is niet
onfeilbaar. De identiteit van de moordenaar komt ze als het ware toevallig te weten.
En zelfs dan slaagt ze er niet in de moordenaar te ‘ontmaskeren’. In tegendeel, ze
vindt hem on-
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doordringbaar, complex, enigmatisch. De roman articuleert een raadsel eerder dan
dat het er een oplossing voor biedt. Het mechanisme van de psyche van de moordenaar
wordt niet blootgelegd ten behoeve van de lezer. Na zijn ‘biecht’ geeft Loretta hem
de gelegenheid om te verdwijnen waardoor het is of hij nooit bestaan heeft. Of hij
louter fictie is. Wat hij uiteraard ook is.
A Masculine Ending is mij dunkt geen erg goeie detective, al voeg ik daar meteen
aan toe dat ik geen liefhebber ben van het genre. Misschien heeft het genre een
hechter, afgeronder slot nodig, waarbij de detective blootlegt hoe alle stukjes van de
puzzle in elkaar passen. De roman is wel boeiend als zelfbewuste vingeroefening.
De ironische verwijzingen naar het postmoderne en feministische jargon zijn eerder
banaal en goedkoop dan geestig, maar zullen ongetwijfeld de verkoop van het boek
en de aandacht die het krijgt in academische kringen bevorderen.
Kristien Hemmerechts

Peter Uwe Hohendahl, Hrsg., Geschichte der deutschen Literaturkritik
(1730-1980), Metzler, Stuttgart, 1985, 375 pp., DM. 58.
Wat literatuurkritiek (in de breedste zin, van dagrecensie en theaterverslag tot
tijdschriftopstel en literatuurgeschiedenis) precies is en hoe je daarvan de historische
grilligheid (in medium, in opvatting, in omvang, in schrijfvorm) opvangt, is het
centrale probleem van deze belangrijke studie. Vroegere tijden plaatsten dit
verschijnsel veeleer in de marge van het literaire; dit boek opteert, de heilloze discussie
over de relatie tussen primaire en secundaire teksten verlatend, voor de
functionalistische benadering waaruit zich dan verder alle criteria losmaken. Literatuur
wordt resoluut in een maatschappelijke dimensie geplaatst, gezien als een
dialoogprincipe tussen auteur, tijd en samenleving; de literatuurkritiek is dan een
bemiddelende instantie die als institutie fungeert om openbaarheid voor het literaire
produkt af te dwingen. De vele tijdsgeconditioneerde impulsen en signalen worden
opgenomen in een periodebehoefte of -vermogen; de opvang en verwerking van
literatuur blijven afhankelijk van waartoe elke generatie in staat of bereid is. De
literaire kritiek vertegenwoordigt al deze criteria en verschaft zo het literaire produkt
een receptieklimaat dat de sociale ontvankelijkheid zowel regelt als weerstaat. De
individuele dimensie van tijdsrelevante critici wordt geenszins aangetast; voorrang
krijgt echter het periodebeeld waarmee de koryfeeën dan samenvallen of waartegen
ze zich afzetten. Deze dynamiek van aanvaarden of afwijzen werd door deze groep
bijdragen op exemplarische wijze uitgetekend; de opzet en de methode vernieuwen
niet alleen het incidentele weten maar zullen er ook toe aanzetten om andere literaire
culturen op vergelijkbare wijze te benaderen.
Carlos Tindemans

Ulrich Profitlich, Volker Braun. Studien zu seinem dramatischen und
erzählerischen Werk, Wilhelm Fink, München, 1985, 136 pp., DM. 16,80.
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Dat V. Braun in de DDR bij alle socialistische overtuiging een voor het regiem
ongemakkelijk auteur blijft, mag bekend zijn. In dit auteursportret gaat S. omstandig
in op oorsprong, oorzaak en consequenties van wat beslist geen dissidentie is, veeleer
een mentaal-politieke tijdskloof tussen zichzelf consoliderende hiërarchie en
ongeduldigprogressief toekomstproselytisme. Ondertussen valt terecht de grotere
nadruk op de literair-dramaturgische identiteit. Ik krijg wel het gevoel dat S. zich
hier te betweterig gedraagt, niet dat wat hij verkondigt niet steekhoudend zou zijn
of teruggaan op al te starre opvattingen, wel dat hij het veel beter lijkt te weten wat
de auteur had moeten doen. Vanuit die protectieve houding bouwt hij Braun uit of
om tot een soort slachtoffer van wie de objectieve dubbele-gezindheid (regiemtrouw
en tegelijk achterdochtig) een individueel tekort (als tijdgenoot, toch ook als literator)
zou camoefleren in het conflict tussen staatsbegrip en subjectieve factor. Als S. Braun
tenslotte beschrijft in de historiciteit van een wereldbeschouwing en een
maatschappijstructuur, dan zit hij daarmee beslist niet fout, bewijst hij nochtans de
diverse kenmerken van een auteur in de actualiteit toch wel te eenzijdig op te vatten.
Niet dat hij als politiekbewust auteur onbeduidend zou uitvallen, wel dat hij als
literatuuractief tijdgenoot te weinig aandacht heeft gekregen.
Carlos Tindemans
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Theater
Sibylle Appel, Die Funktion der Gesellschaftskomödie von 1910-33 im
europäischen Vergleich, Peter Lang, Bern, 1985, 550 pp., sFr. 80.
Zonder de bestaande definities van ‘Gesellschaftskomödie’ (misschien drawing room
drama, beter nog boulevardstuk) te verwaarlozen, wil S. in de analyse van de
produktie van dit slag theaterteksten in Duitsland (C. Goetz, C. Sternheim),
Groot-Brittannië (W.S. Maugham, G.B. Shaw), Frankrijk (J. Giraudoux, M. Pagnol)
en Oostenrijk-Hongarije (H. von Hofmannsthal, F. Molnar) zelf achterhalen welke
definitie mogelijk is en welke functie er aan toe te kennen valt. Tekstanalytisch gaat
ze, binnen een uitstekend getekend raam van maatschappelijke en artistieke
voorwaarden, de auteurs, de teksten, de motieven, de stijlmiddelen en de structuur
na om dan in de tekstimmanente verwerking de functie bepaalbaar te achten. Als
hoofdcomponent gaat het om de weergave van werkelijkheid, maar dat is een
gemanipuleerde realiteit, naar de hand en naar de droom gezet. De voornaamste
functie treft S. dan ook aan in de informatie m.b.t. de tijdsactuele opvattingen en
waarden. Sociale identiteit van de personages, nationale correlaties, arbeidsethos,
‘moderniteit’, huwelijksmoraal, tijdscriticisme, restauratietendens, conversatiekunst,
veiligheidsbehoefte, afkeer van mechanisering, klemtoon op eeuwigheidswaarden,
structureel didacticisme, generatiecontrasten, het leven als spel, emotie als
ontspanning, dat zijn allemaal plotstructurerende gegevens. Het gevaar ervan is dat
ze een echte werkelijkheid camoufleren, een (onbewust) vrolijk-vrijblijvend spel
garanderen dat theaterillusie uitbreidt tot realiteitsvlucht, tot een
harmoniseringsbehoefte waarin het theater compensatie wordt voor wat het leven
onschoon heeft gemaakt. Deze functie heeft nu de televisie wel overgenomen.
Carlos Tindemans

Bernd Tischer, Sprache und räumliche Orientierung. Dargestellt am Beispiel
der Arbeit des Schauspielers, Peter Lang, Bern, 1985, 389 pp., sFr. 73.
Hoe gedraagt zich een mens binnen een ruimte? Welk mentaal proces wordt er
omgezet dat tot beslissingen leidt die zich als automatisme in het subjectieve
gedragspatroon manifesteren? Deze elementair-psychologische problemen vat S.
aan om er een genetisch model mee op te bouwen dat de orientering binnen een
ruimte bij de mens verantwoordt. De problematiek wordt opgehangen aan de
ontwikkeling van de verbale functies (psycholinguïstiek), gedemonstreerd via de
ontwikkeling van het persoonlijke rolbegrip tijdens het repetitieproces van acteurs.
S. ontdekt oriënteringsdoelstellingen (opbouw van positie, ontwerp van richting,
creatie van afstand) die in ontwikkelingshistorische systemen ingepast worden waarin
van de individuele bewustwording van lichamelijkheid over een intersubjectieve
beregeling van de geest een bovenindividuele uitbeeldbare greep op de werkelijkheid
onderscheiden wordt. In een proces van problem solving wordt het menselijk
organisme in relatie geplaatst met de ervaring, de zelfanalyse en de subjectieve
adaptatie als uiteindelijke gedragsbeslissing. Met rapporten over zelfuitgevoerde
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empirische tests staaft ze eigen hypothesen evenzeer als ze bestaande theorieën
daarmee overhoop haalt of bevestigt. Alles is opgehangen aan de analyse van het
ruimtelijke gedrag van de acteurs als een prototype van mens die continu deze
problemen bij zichzelf en in zijn beroep empirisch ondergaat. Met operativiteit
(beweging), intentionaliteit (handeling) en instrumentaliteit (begrip) worden dan ook
basiscomplexen geformuleerd waarop zich een pedagogisch-didactische
verwetenschappelijking van de opleiding van de acteur kan baseren. Het maakt deze
wat microscopisch opgezette studie meteen enorm belangrijk voor een gigantisch
toepassingsveld.
Carlos Tndemans
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Personalia
Ludo Abicht, geboren 1936. Behaalde het doctoraat Germaanse talen aan de
universiteit van Cincinatti, VSA, met een doctoraat over Der prager Kreis. Adres:
Brialmontlei 32, B-2018 Antwerpen.
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.
Henk Jans s.j., geboren 1924. Licentiaat filosofie en theologie. Was van 1959 tot
1962 assistent geologie aan de KU Leuven. Promoveerde in 1965 tot doctor in de
natuurwetenschappen (kristallografie). Doceert aan de Universitaire Faculteiten
Sint-Ignatius te Antwerpen methode en kritiek van de wetenschappen. Was van 1973
tot 1977 hoofdredacteur van Streven-België.
Adres: Graanmarkt 9-11, B-2000 Antwerpen.
Jan Muylle, geboren 1955. Doctor in de archeologie en kunstwetenschap aan de KU
Leuven. Docent aan het Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas, Gent.
Adres: Lange Lozannastraat 49, B-2018 Antwerpen.
Carlos Tindemans, geboren 1931. Studeerde Germaanse filologie aan de
Rijksuniversiteit Gent, promoveerde er in 1966. Professor theaterwetenschap aan de
Universitaire Instelling Antwerpen.
Adres: Jan van Mirlostraat 1, B-2520 Edegem.
Louis Van Bladel s.j., geboren 1923. Promoveerde in de filosofie aan de Gregoriana
op een proefschrift over Schelling. Publiceerde Kerngedachten van Karl Marx in
1966, waarvan een vierde druk verscheen in 1981, en Christelijk geloof en
maatschappijkritiek in 1980; artikelen in Bijdragen en Streven. Is rector van de
Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen en professor in de ethiek en de
hedendaagse filosofie.
Adres: Sanderusstraat 5, B-2018 Antwerpen.
Toon Vandevelde, geboren 1952. Studeerde economie en filosofie aan de KU Leuven.
Wetenschappelijk medewerker aan faculteit TEW van de Universitaire Faculteiten
Sint-Ignatius te Antwerpen.
Adres: Oude Baan 422, B-3000 Leuven.
Jef Van Gerwen s.j.. Geboren 1952. Licentiaat sociologie (KU Leuven), Ph. D. social
ethics, GTU Berkeley. Docent aan Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius en
handelshogeschool te Antwerpen. Publiceert ook in De Nieuwe Boodschap.
Adres: Sanderusstraat 5, B-2018 Antwerpen.
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Dominic Verhoeven. Geboren 1961. Socioloog. Wetenschappelijk medewerker van
het Centrum voor Rechtssociologie aan de KU Leuven.
Adres: Rozenlaan 12, B-2242 Zandhoven.
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Een Synode over de leken
Hugo Roeffaers
De ‘Synode over de leken’ eindigde in mineur. Sommige deelnemers legden zich
sportief neer bij het povere resultaat: ‘We moeten leren om soms zonder
overwinningsbulletins naar huis terug te keren’ (kardinaal Danneels); ‘we hebben
tenminste niet achteruit gepedaleerd’ (aartsbisschop Weakland, Milwaukee). Anderen,
zoals de Canadese aartsbisschop Chiasson, konden hun ongenoegen nauwelijks
verbergen. Op de vraag wat hij voor de 11 miljoen katholieken van zijn land uit
Rome meebracht, antwoordde hij: ‘Niets - behalve misschien de overtuiging dat het
leven van de kerk zich op het thuisfront afspeelt’. Voor zijn afreis naar Rome zei de
Engelse kardinaal Basil Hume nog: ‘Het volk Gods leeft van brood en boter, niet
van kaviaar. Voor leven en groei kijkt men daarom best naar de lokale kerk, niet naar
Rome’. Na de Synode moest hij toegeven dat de kaviaar toch ook niet dat was
geweest. Mocht dit de groeiende overtuiging van de meeste deelnemers zijn, dan zou
deze Synode wel eens een keerpunt kunnen zijn. Het wordt voor vele lokale kerken
alsmaar moeilijker zich in hun beleid op Rome te richten, omdat men daar zo weinig
aanzetten vindt om met name de nieuwe conciliaire visie op de kerk als Volk Gods
in het reële leven gestalte te geven. Het mag dan al waar zijn wat aartsbisschop R.
Mahoney, Los Angeles, zich liet ontvallen: ‘Het komt er niet op aan waar de Synode
over gaat, het voornaamste is dat de bisschoppen elkaar regelmatig kunnen
ontmoeten’, maar dergelijke ontmoetingen ‘rondom de leegte’ werpen op den duur
geen pastorale vruchten af en kunnen alleen maar frustrerend werken.
De voorbije Synode had echter wel een duidelijk omlijnd, ja, een voor de kerk
cruciaal thema: de rol van de leek in die kerk. Maar misschien was het uitgangspunt
al misleidend of legde het tenminste een scheef gegroeid kerkbeeld bloot. Want ging
het werkelijk om de rol van de leek in dé kerk of slechts om diens plaats in de
hiërarchische en ambtelijke kerk? Wie zei ook weer dat na Vaticanum II veel
veranderd was: nu zouden ook leken priester mogen worden! Dit mocht dan al een
grapje zijn, het was wel veelzeggend. Een kerk die zichzelf definieert vanuit het
ambt, kijkt door het verkeerde eind van de verrekijker. Als men daarbij bedenkt
hoeveel
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bedieningen en juridische macht het priesterambt in de loop der eeuwen naar zich
toegetrokken heeft, dan hoeft het niemand te verwonderen dat er binnenkerkelijk
voor de leken alleen nog kruimels overblijven. Vanuit een dergelijke kerkvisie hoort
men wel eens zeggen dat men de leken (vooral de vrouwen) niet moet willen inlijven
in de kerkelijke bedieningen, de meesten hebben daar geen behoefte aan. Hun taak
is in de wereld niet in de kerk. Afgezien van het feit dat men hier een democratisch
criterium (de meerderheid) hanteert, terwijl elders altijd gezegd wordt dat de kerk
geen democratie is, vergeet men blijkbaar dat de lokale kerkopbouw in steeds
groeiende mate door leken wordt gedragen maar dan wel in nieuwe, niet-officiële
‘bedieningen’. Een kerk die zich definieert vanuit de bestaande ambten verraadt
verder een onheilzaam dualisme tussen kerk en wereld. Als het waar is dat het leven
van de leek zich in de wereld afspeelt en niet in de kerk, dan volgt daaruit a fortiori
dat het leven van de kerk zich in de wereld situeert. Want de kerk dat is het volk (in
het Grieks laos), dat zijn de leken (Gr. laikos) inclusief de voorgangers, en niet
omgekeerd: eerst de voorgangers die dan wel zullen uitmaken waar het volk
thuishoort. Waar dit volk in de wereld uitdrukking geeft aan Gods heilshandelen,
dáár wordt dit volk Volk Gods, dáár geschiedt kerk.
Het kan niet ontkend worden dat de bisschoppen als voorbereiding op de Synode
de gelovigen ruim geconsulteerd hebben. De Amerikaanse bisschoppen hadden, zoals
zij dat ook deden voor hun brieven over Vrede en over Economische
Rechtvaardigheid, hearings georganiseerd waarbij meer dan 200.000 leken waren
betrokken. Maar op de synode zelf waren het vooral, om niet te zeggen uitsluitend,
de woordvoerders van enkele geselecteerde lekenbewegingen (Opus Dei, comunione
e Liberazione, Charismatische Beweging, Focolari, enz.) die werden gehoord. Het
moet gezegd, de afwijzende reactie van de bisschoppen liet niet op zich wachten,
maar ze was soms wel dubbelzinnig. Sommige bisschoppen zagen in de aanspraken
van die lekenbewegingen een aantasting van hun gezag, ze ontsnappen aan hun
controle. Anderen (kardinaal Martini (Milaan) en kardinaal Danneels) wezen op een
reëel gevaar. Die bewegingen neigen ertoe zich een charisma toe te eigenen dat boven
alle kritiek verheven is, meer nog, ze willen vaak een kerk binnen de kerk zijn, naast
of liever boven de lokale kerkgemeenschap. De kritiek van kardinaal A. Lorscheider,
Brazilië, betrof juist dit gebrek aan insertie niet alleen in de lokale kerkstructuren
maar vooral in de evangelische optie van die kerk van de armen. Toch zou het unfair
zijn de povere resultaten van deze Synode toe te schrijven aan de ‘intriges’ van die
lekenbewegingen. Het is nogal kortzichtig die bewegingen allemaal over één kam
te scheren en ze allemaal als ‘elitair’, ‘con-
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servatief’ en ‘doctrinair’ te brandmerken. De parabel van het onkruid tussen de tarwe
en de wijze raad van Gamaliël (Hand. 5,39) zijn hier een betere leidraad.
Zoals over de leek werd ook over de plaats van de vrouw gesproken tegen de
achtergrond van de ambtelijke, priesterlijke kerk. In dat perspectief stelde kardinaal
Danneels voor dat men de mogelijkheid van het diaconaat van de vrouw zou
bestuderen. Zijn voorstel kon blijkbaar niet verhinderen dat de discussie zich verlaagde
tot het niveau van de lagere bedieningen als bijvoorbeeld acoliet en lector. Als zelfs
daar bezwaren tegen rezen dan zal dat wel geweest zijn vanuit de overweging dat
een hiërarchische kerk vaak werkt als een roltrap. Slaagt men erin op de laagste trede
te geraken, dan raakt men ook vanzelf wel boven. Men heeft ook geargumenteerd
dat de visie van de vrouw in de kerk een typisch Westers en vooral Noordamerikaans
verschijnsel is. Hier lag een reële kans om de discussies open te trekken naar een
bredere maatschappelijke en culturele horizon. Maar dat vergezicht is duidelijk niet
weggelegd voor wie een intern kerkelijk standpunt inneemt. Sommige Afrikaanse
bisschoppen merkten op dat voor een Afrikaan het beeld van de ‘vrouw aan het altaar’
algauw het beeld van de tovenaar oproept. Als dat zo is, dan zou het alvast de rol
van de evangelisering zijn dit bijgeloof te bezweren. Om nog maar te zwijgen over
de profetische taak die de kerk zou kunnen en moeten uitoefenen i.v.m. de positie
van de Afrikaanse vrouw, die in haar huidige situatie driemaal verdrukt wordt: als
arme, als zwarte en als vrouw. Maar het goede nieuws is dat de kerk in Afrika haar
profetische taak wel degelijk vervult. ‘Natuurlijk’, zei een Afrikaanse bisschop, ‘stelt
zich de vraag rond de vrouw anders in de VS en in West-Europa dan bij ons. Daar
wordt die vraag gesteld in een sfeer van contestatie en vanuit een antiklerikale reflex.
Dat fenomeen kennen wij niet. Bij ons zijn de vrouwen bij wijze van spreken
“alomtegenwoordig”: in de parochieraden, in de basisgroepen, in de catechese, in
de liturgische diensten enz. Als zij tot nog toe niet als voorgangers (mokambi)
fungeren, dan is dat een kwestie van tijd en niet van principe’. In de lokale kerk lijkt
de orthopraxis dus wel degelijk verder te reiken dan de orthodoxie. Daar de
voorbereidende teksten en de slotdocumenten niet openbaar werden gemaakt zal het
allicht weer de taak van de historiograaf zijn aan de komende generaties te vertellen
wat de orthopraxis van onze generatie was en hoe een paus daarmee omging.
Immers, alles laat vermoeden dat het later te publiceren pauselijke document over
de Synode eerder de uniforme, geharmoniseerde orthodoxie zal weerspiegelen dan
de pluriformiteit van de orthopraxis. De verantwoordelijkheid van de lokale
bisschoppen t.o.v. de ‘sensus fidelium’, de gelovige
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praxis van het Volk Gods, wordt er des te groter om. Dit zou dan wel eens het begin
kunnen zijn van een synode niet over maar van(uit) de leek, het volk, de kerk.
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Het geloofsboek gewogen
Roger Lenaers
In het voorwoord van het Geloofsboek verklaren de dertien vaders ervan, de met
naam en toenaam opgesomde leden van het voltallige Belgische episcopaat, dat hun
boek ‘een poging is om het oude verhaal (daarmee doelen ze op de overgeleverde
geloofsboodschap) nieuw te vertellen voor mensen van het einde van de 20e eeuw’.
Het woord poging sluit in dat men weet niet overal even goed geslaagd te zijn. Voor
die erkenning hoeft niemand zich te schamen. Het is nu eenmaal zo dat het huis van
de geloofsverwoording nooit af kan zijn en dat er meer dan ooit aan moet worden
verbouwd in een tijd als de onze, waarin het denken en aanvoelen van de Westerse
mens in een voor velen onthutsend tempo van richting verandert. Het boek is duidelijk
bestemd voor de massa van de nog gelovigen en dat zijn nu vooral de ouderen, al
was het maar omdat de jongeren massaal uit de kerk vertrokken zijn. Maar met zich
naar een dergelijke doelgroep te richten loopt men het gevaar om naast het
geloofsaanvoelen te belanden van hen op wie het moderne denken en voelen zich
sterk heeft afgekleurd, maar die toch gebleven zijn en die de kerk van morgen vormen.
De vraag die in dit artikel aan de orde is, luidt daarom: waar is het Geloofsboek niet
ver genoeg gegaan in zijn opzet om ‘de rijkdom van ons geloof op een (...)
levensnabije manier te vertalen voor de mens van het einde van de 20e eeuw’ en
welke richting moet die verdere vertaling uit? Misschien kan het antwoord op die
vragen baat vinden bij een vergelijking van het Geloofsboek met een ander en ouder
‘geloofsboek’, nauw met dit nieuwe verwant in opzet, structuur en inhoud, en waarvan
zo niet het vaderschap, dan toch het peetvaderschap toekomt aan de bisschoppen van
Nederland: De Nieuwe Katechismus, verder afgekort: NK.

De Nieuwe Katechismus een hit
Op 4 oktober 1966 werd dat Noordnederlandse geloofsboek op een persconferentie
in Amsterdam door kardinaal Alfrink ten doop gehouden. Het was de vrucht van
jaren werk: voorlopige teksten, consultaties van de
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‘basis’, omwerkingen, nieuwe consultaties. Men mag rustig stellen dat het
wordingsproces ervan zich over meer dan 5 jaar heeft uitgestrekt en dat circa 150
mensen erbij betrokken zijn geweest, in hoofdzaak theologen, maar daarnaast ook
psychologen, sociologen, huismoeders en -vaders, parochieclerus en mensen uit
velerlei beroep en deskundigheid, katholiek en niet-katholiek, zij het ook veelal bij
monde van de theologen die hen voor allerlei onderdelen hadden geraadpleegd1. Men
wou blijkbaar niet over ijs van één nacht gaan, en terecht: de onderneming was totaal
nieuw en in de ogen van de makers van vitaal belang voor de kerk van Nederland.
Die lange weg moest voorkomen dat het boek een onrijp maaksel bleek dat al na een
paar jaar weer vergeten zou worden.
Ondanks zijn wat fletse naam was De Nieuwe Katechismus een voltreffer. Het
boek deed een schokgolf door Nederland gaan, en niet alleen door Nederland: de
kracht ervan deinde uit tot ver over de grenzen. Tot eind 1986 waren bijna 550.000
Nederlandstalige exemplaren over de toonbank gegaan, meer dan 500.000 Duitse,
circa 450.000 Engelse. In de Romaanse landen was het succes wat minder opvallend,
maar toch bereikte de oplage van de Italiaanse, Franse, Spaanse en Portugese edities
samen het niet onaardige getal van circa 350.000 exemplaren.
Het boek beantwoordde blijkbaar aan een acute nood. De oude
vraag-en-antwoord-catechismus was kort tevoren geruisloos ter ziele gegaan. Niet
van ouderdom, al had hij de respectabele leeftijd van welhaast 400 jaar bereikt: de
eerste katholieke catechismus, van de hand van de Nederlandse jezuïet Petrus
Canisius, dateert van 1556, in 1566 gevolgd door de in opdracht van het concilie van
Trente opgestelde Catechismus Romanus. Een boom die zoveel mensengeneraties
had overleefd en nog in 1948 in Nederland een nieuwe (maar dan ook laatste) uitgave
had beleefd2, kon toch niet in één decennium doodgaan aan de last van de tijd? Dat
was ook niet het geval. Zoals tal van andere onsterfelijk lijkende bomen: vleesderven,
aflaten, processies, Heilig Uur, Heilig-Hartdevotie, broederschappen, toeloop naar
het kloosterleven, frequente en op de duur zelfs maar jaarlijkse biecht, kinderrijkdom,
vastenpreken en noem maar op, was hij het slachtoffer van een soort geestelijke zure
regen, die in een kwart eeuw tijds van het weelderige woud van het rijke Roomse
leven weinig meer overgelaten had dan wat kale stammen.

1
2

Geloof leren geloven. Twintig jaar ‘De Nieuwe Katechismus’, red. Jan van Lier en Jan Simons,
Nijmegen, 1987, p. 28.
De laatste editie van de Mechelse Catechismus dateert van 1954 en is dus wat jonger.
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Wat was er aan de hand? Een nieuwe, in de Verlichting geboren cultuur,
binnenwerelds georiënteerd, vol van de autonomie van mens en kosmos, was in
steeds sterkere mate in de plaats getreden van de vroegere cultuur, door de kerk in
het leven geroepen en doordrongen van het geloof aan een andere, onzichtbare, niet
verifieerbare, maar niettemin uiterst werkelijke wereld. Lange tijd had die bedreiging
de weerstandskracht van het kerkelijk organisme alleen maar geactiveerd: terwijl de
westerse cultuur rondom haar hoe langer hoe onkerkelijker werd, slaagde de kerk
erin, o.a. door de bevordering van de katholieke zuil, om haar belijders voor die
gevaarlijke invloeden in hoge mate te immuniseren. Maar na 1950 werd de
onophoudelijk wassende druk van de secularisatie haar uiteindelijk toch te machtig.
De kerk is volgens het Schriftwoord wel niet van deze wereld (al is ze dat helaas al
te vaak toch weer wél), ze leeft in geen geval buiten de wereld, buiten de maatschappij.
Haar leden zijn leden van de maatschappij en deze werd in een snel tempo een
seculiere maatschappij. De spanning tussen de voorstellingen en gedragspatronen
van het kerkelijke milieu en die van de seculiere maatschappij had bij een deel van
de gedoopten een stille uittocht uit de kerkelijke bindingen tot gevolg; bij een ander
deel wekte ze de behoefte aan een verwoording van de aloude geloofsschat die meer
in eenklank zou zijn met de positieve verworvenheden van de nieuwe cultuur. De
kerk moest ook met haar geloofsvoorstelling ‘bij de tijd gebracht worden’.
Aggiornamento. Tot 1960 was die onderhuids al werkzame behoefte nog maar
nauwelijks aan de dag getreden. Ook van de pogingen van de theologen om in hun
geestelijke laboratoria het geloof van altijd en de denkwijzen van de moderne wereld
te verbinden in een nieuwe synthese, was nog maar weinig naar buiten gesijpeld.
Was het dat ze hun eigen ideeën nog niet rijp genoeg achtten? Of vreesden ze met
hun pogingen de verdenking van modernisme op zich te laden? Maar met het Tweede
Vaticaanse Concilie werd alles snel anders. Wat tot dan toe in het oor was gefluisterd,
mocht nu verkondigd worden vanaf de daken. En meteen bleek hoe verspreid de
behoefte aan een vernieuwd kerkelijk denken en spreken inmiddels geworden was.
Aan die behoefte beantwoordde de NK op magistrale wijze en dat verklaart
waarschijnlijk het verbazende succes ervan.
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Vragen bij het verkoopsucces van het Geloofsboek
Als dit zo is, hoe dan het eveneens niet geringe succes verklaren van het Geloofsboek,
Nederlandstalige versie?3 De kaap van de 200.000 is immers inmiddels al
overschreden. Waren dan zovelen nog altijd zo onbevredigd op zoek naar een bij de
tijd gebrachte geloofsvoorstelling? Was de markt dan nog niet verzadigd?
Waarschijnlijk spelen bij het verkoopsucces van het Geloofsboek verschillende
factoren mee. Om te beginnen is de NK zeker veel minder verspreid geraakt in
Vlaanderen dan in Nederland, zodat er nog royaal ruimte overbleef. Ook dit kan
verschillende oorzaken hebben; zo bijvoorbeeld dat de wind van de vernieuwing in
Vlaanderen in de jaren zestig beduidend minder krachtig woei dan in Nederland,
waar hij overigens weldra zou aanwakkeren tot een regelrechte storm. Of dat het
boek uit ‘Olland’ kwam, wat bij veel Vlamingen helaas al a priori een afwijzende
reactie uitlokt. Vervolgens is er de macht van de communicatiemedia: het episcopaat
heeft alle middelen ingezet om zijn Geloofsboek te propageren, niet alleen het netwerk
van de parochies, maar ook de macht van de TV en de katholieke pers - en denk
daarbij niet alleen aan de kranten, maar ook bijv. de 700.000 wekelijkse exemplaren
van het weekblad Kerk en Leven (het ‘parochieblad’). Daarbij is ook niet nagelaten
de nauwe band te beklemtonen tussen het boek en de ‘nieuwe evangelisatie’, een
slagzin die zelf weer zijn weerklank en kracht dankt aan het succes van het nog
recente pauselijk bezoek aan ons land. Tenslotte is er de factor tijd: sinds de
verschijning van de NK zijn er meer dan 20 jaar voorbijgegaan. Dit betekent dat wie
in 1966 nog maar 12 jaar was, nu 33 is en er dus een nieuw potentieel van afnemers
is ontstaan. Maar het betekent ook en nog veel meer dat er behoefte is aan een weer
nieuwe formulering van ons geloofsgoed, gezien de druk waaronder de traditionele
geloofsvoorstellingen juist in die laatste 20 jaar zijn komen te staan, met als gevolg
een nog massalere stille uittocht uit de kerk dan tevoren en bij hen die blijven de
behoefte aan een meer bevredigend antwoord dan de NK in 1966 kon geven. Kón
geven. Want eerst nadat men een hele tijd met verontrusting en tegelijk toch met een
gevoel van bevrijding de onhoudbaarheid van een eeuwenoude geloofsvoorstelling
is gaan inzien, kan men beginnen te worstelen om een

3

Samen met de Franstalige versie, Livre de la Foi, Tournai-Paris, 1987, al meer dan 320.000
(in oktober 1987). Een goede kennismaking met die Franstalige versie bieden A. Knockaert
S.J. en Ch. van der Plancke (de twee feitelijke auteurs van die versie) in Nouvelle Revue
Théologique, 1987, pp. 801-828.
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vernieuwd verstaan ervan. En lange tijd blijft dit verstaan meer een vermoeden dan
een helder inzicht en nog veel langer een nieuwe lap op een oud kleed, zo lang
namelijk tot er een nieuw kleed zal zijn.

Een boek voor het jaar 2000?
Het Geloofsboek wil de geloofsgemeenschap bij de tijd brengen. Het wil m.a.w. het
stadium van 1966 achter zich laten en het geloof verwoorden voor mensen van het
einde van de 20e eeuw. Is het daarin geslaagd? Als daarmee bedoeld wordt: voor
mensen die wel leven op het einde van de 20e eeuw, maar wier denkbeelden nog
gevormd zijn in de tijd voor 1960 en die zich daarbij wél blijven bevinden, is het
antwoord ja. Maar gaat het om de moderne Westerse mens als zodanig, de mens in
wie de waarden van de sinds de Verlichting explosief ontwikkelende moderne cultuur
vlees en bloed zijn geworden, dan moet het antwoord luiden: helaas nee. Niet alleen
omdat men er zo weinig in terugvindt van een aantal krachtlijnen die de moderne
cultuur kenmerken en waarmee het geloof al een eerste synthese is aangegaan, zoals:
de honger naar bevrijding, die zich openbaart in tal van bevrijdingsbewegingen (het
woord ‘bevrijdingstheologie’ komt nergens voor), de gelijkberechtiging van de
vrouw4, het protest tegen apartheid en racisme, de vredesbeweging, de belangrijkheid
van de maatschappelijke structuren (ook dit woord komt nergens voor), de afwijzing
van het lijden en van een God die het lijden zou willen. Men zou nog kunnen
antwoorden dat in een zo kort bestek als dat van het Geloofsboek toch niet álles aan
de orde kan komen. Maar - en dat is nog meer te betreuren - de wortelstok zelf van
dat nieuwe wereldbeeld, het levende besef van de autonomie van mens en kosmos,
ziet men in het Geloofsboek niet oplichten. Toch kan het niet anders of dat besef
moet verregaande gevolgen hebben voor het spreken over God en dan ook voor de
hele verwoording van de Christelijke boodschap. Deze is immers altijd geformuleerd
geweest in de taal en voorstellingen van het vroegere wereldbeeld, dat uitgaat van
de vanzelfsprekende zekerheid dat de werkelijkheid in twee

4

Op p. 57 wordt bij het vrij citeren van de profetie van Joël (Hand. 2:17-18) ‘elke allusie op
de vrouw - de helft van het kerkvolk - weggelaten’, aldus Door Prikker (klaarblijkelijk een
schuilnaam) in een agressieve kritiek op het Geloofsboek in Tijdschrift voor Geestelijk Leven,
jrg. 1987, nr. 5, p. 534. En de vermelding op p. 62, als een van ‘de tekenen van de tijd’, van
‘de waardigheid van de vrouw’ verschijnt meer dan ongelukkig in een opsomming tussen
‘economische crisis’ en ‘opkomst van de sekten’.
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werelden uiteen ligt: de onvolmaakte wereld van de mens en de volmaakte wereld
van God en dat onze wereld uitsluitend vanuit die andere haar heil kan verwachten.
Het hele Credo, dat tot leidraad dient van het eerste deel van het Geloofsboek, spreekt
(en denkt) in die geest. Jezus ‘daalt neer uit de hemel’, ‘wordt geboren uit de maagd
Maria’, ‘vaart op ten hemel’, ‘zal wederkomen om te oordelen’. En we verwachten
‘de opstanding van de doden’ of ‘de verrijzenis van het vlees’.
Met de daarin verwoorde heteronomie van de mens en kosmos weet de moderne
mens geen blijf. Meer nog, hij verzet zich instinctief ertegen. Welnu, in het
Geloofsboek verschijnt God nog steeds als de Werkelijkheid buiten en boven onze
werkelijkheid, waarin Hij naar believen kan intreden en ingrijpen, de autonomie van
mens en kosmos doorbrekend en beperkend.
Die overal onderhuids werkzame visie treedt af en toe expliciet aan de dag. Twee
voorbeelden maar. Bij het eerste punt van het Credo heet het: Moet God daartoe (d.i.
om alles uiteindelijk ten goede te leiden) voortdurend mirakels doen? Neen. Meestal
leidt hij de wereld door de scheppingsorde die Hij gewild heeft’ (p. 24). Waaruit
volgt dat Hij toch af en toe als het ware van buiten af in die scheppingsorde ingrijpt.
En volgens p. 39 toont de maagdelijke geboorte ‘hoe God met scheppende vrijheid
onze kringloop van leven en sterven doorbreekt’. Maar een aldus doorbroken
autonomie is niet alleen nog slechts een beperkte autonomie, ze is uiteindelijk
heteronomie.
Let wel, hier wordt niet beweerd dat de voorstellingen van Credo en Geloofsboek
vals zouden zijn, alleen dat het voorstellingen zijn, dat het gaat om denk- en
spreekwijzen die perfect zinvol waren in een vroeger wereldbeeld, maar waarmee
de mens van het eind van de 20e eeuw onder invloed van het nieuwe wereldbeeld
het moeilijker en moeilijker heeft. Niet in de laatste plaats wegens de tastbare nasleep
van die voorstellingen in het persoonlijke en maatschappelijke leven. Neem
bijvoorbeeld de concrete gestalte van de kerk. In het denkschema dat de werkelijkheid
opdeelt in twee werelden, komt ze uit den hoge en is haar structuur natuurnoodzakelijk
piramidaal. Democratische en a fortiori feministische gevoeligheden zijn in haar niet
op haar plaats, want het heil bereikt ons enkel via de hiërarchische (en vanzelfsprekend
mannelijke) kanalen: ‘De Vader zendt zijn enige Zoon. Deze zendt zijn apostelen.
(...) De bisschoppen zijn de opvolgers van de twaalf apostelen. (...) Een loyale christen
zal vol vertrouwen luisteren naar alle richtingen (sic; waarschijnlijk is bedoeld:
richtlijnen) en uitnodigingen van de kerkleiders’ (p. 75-76). De moderne mens heeft
behoefte aan voorstellingen die meer de geur ademen van zijn eigen
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tijd. Die nieuwe voorstellingen te scheppen is een werk van lange duur, en kan alleen
met veel tasten en zoeken, met veel trial and error tot een goed einde gebracht
worden. Dat goede einde is nog lang niet in zicht. We leven nog in het voorlopige,
in de tijd van de pogingen. Maar juist van die pogingen om tot een nieuwe synthese
te komen vindt men in het Geloofsboek te weinig terug.
Dit betekent anderzijds ook weer niet dat de nieuwe geluiden erin ontbreken. Men
hoort al iets van autonomie, maar met grenzen; van democratie, in de zin dat ook de
gezagdrager moet luisteren, maar dan toch minder naar de kerkleden dan naar ‘de
eisen van het evangelie en de leiding van de heilige geest’ (p. 77); van inzet voor
een menswaardiger wereld en een rechtvaardiger economische orde als wezenlijke
taak van de christen, waar de oude catechismus diens taak erin liet bestaan ‘op aarde
God te dienen om Hem hiernamaals eeuwiglijk te aanschouwen’; van de
lichamelijkheid als constitutief voor de menselijke persoon, een duidelijke vooruitgang
tegenover het dualisme van weleer; ook merkt men er hoe het beeld van de straffende
God, dat historisch gezien tot rechtvaardiging gediend heeft van oneindig veel
wreedheid en verdrukking, aan het verdwijnen is: zelfs van de hel, overigens nog
steeds een moeilijk te verteren brok in een moderne synthese, heet het dat de mens
‘tegen Gods wil in zichzelf veroordeelt tot een zinloos, tot een “hels” bestaan’ (p.
82); en de manier waarop op p. 32 over de duivel gesproken wordt, laat voldoende
ruimte om hem als persoonlijk wezen af te schrijven. Maar het zijn een massa lapjes
op een oud kleed dat men nog niet van de hand verlangt te doen.
Zo gezien staat het Geloofsboek minder ver dan de NK, zoals dadelijk blijkt, als
we zien hoe deze laatste zich uitspreekt over de twee boven aangehaalde voorbeelden:
het wonder en de maagdelijke geboorte. Aangaande het wonder zegt de NK dat niets
ons dwingt om dit te zien ‘als een willekeurig vreemd ingrijpen Gods, alsof God zijn
eigen scheppingswerk doorkruist’ (p. 218). En wie aandachtig leest wat de NK zegt
over de maagdelijke geboorte, merkt dat deze de woorden van Mattheus en Lucas
veeleer als beeldtaal verstaat dan als de bevestiging van een biologische feitelijkheid
die de natuurlijke gang van zaken zou doorbreken (p. 90). Uiteraard spreekt ook de
NK vaak in termen waarin men een twee-werelden-geloof zou kunnen lezen, maar
dit hangt wel hiermee samen dat elk spreken over God de indruk kan wekken dat
men God ‘buiten’ plaatst. Dat is des te meer het geval, waar men spreekt met de
woorden of in de stijl van de Schrift, en dat doet uiteraard ook de NK geregeld: de
Schrift wordt er zelfs royaler geciteerd dan in het Geloofsboek.
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De oudere broer meer bij de tijd dan de jongere
Dat de NK bij het verwoorden van de geloofsboodschap dichter bij het aanvoelen
van de moderne gelovige is gekomen dan het Geloofsboek, moge hier nog met drie
voorbeelden geïllustreerd worden. Het eerste is de manier waarop de belijdenis van
Jezus' godheid benaderd wordt, een belijdenis die uit de christelijke boodschap niet
weg te denken valt en die anderzijds zo moeilijk te plaatsen lijkt in het nieuwe
wereldbeeld. De weg die de NK kiest, gaat van Gods spreken in het Oude Testament
naar de belijdenis van Jezus als het unieke Woord Gods. Pas daarna en dus in die
unieke belichting verschijnen de formuleringen van de concilies uit de 4e en 5e eeuw
waarvan we de neerslag vinden in het Credo: ‘God uit God, licht uit licht, ware God
uit de ware God’. Dan volgen nog 100 bladzijden over de historische Jezus, opdat
de lezer zelf mag komen tot de beaming van wat bedoeld wordt met belijdenisformules
als ‘licht uit licht’. En eerst helemaal aan het einde van het boek, bijna 400 bladzijden
verder dan de formules van Nicea-Constantinopel, en op die wijze lang en voorzichtig
voorbereid, verschijnt het woord ‘heilige Drievuldigheid’. In het Geloofsboek komen
de formules dadelijk, samen met het woord Drieëenheid, nog vóór het spreken over
de menswording. Wel gaan daaraan twee min of meer verhalende bladzijden vooraf
over Jezus' historisch optreden. Ondanks die kleine beeldcorrectie mag men daarom
in een iets te scherpe contrastering spreken van een opstijgende christologie in de
NK tegenover een afdalende in het Geloofsboek: uitgaande van de mens Jezus komt
men in de NK geleidelijk tot de ontdekking en de belijdenis van zijn goddelijke diepte,
terwijl het Geloofsboek uitgaat van de belijdenis van zijn goddelijke natuur, om pas
daarna, in de zuivere maar dan ook sterielere klaarte van deze expliciete belijdenis
(want hoe wordt die dan existentieel ingevuld?), over de mens Jezus te spreken. De
moderne christen heeft het makkelijker met de eerste weg dan met de tweede.
Dit geldt ook voor de behandeling van dat andere centrale punt van de christelijke
boodschap dat moeiteloos in een twee-werelden-schema zijn plaats vindt, maar bij
het opgeven van dat wereldbeeld problemen oproept: Jezus' verrijzenis. Het
Geloofsboek erkent de moeite die veel christenen heden met de paasboodschap
hebben. Maar dat die voorkomt van de botsing tussen twee wereldbeelden, lijkt het
niet te bevroeden. Het wil namelijk die boodschap steun verlenen door als allereerste
historisch ‘feit’ het lege graf aan te halen. En dat is nu juist een van de bronnen
waaruit voor de gelovige die denkt vanuit één wereld, niet vanuit twee, de
moeilijkheden ontspruiten. De enige uitweg lijkt daar te liggen in een cate-
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chetische of symbolische, veeleer dan een historische lezing van de paasverhalen
over het lege graf. Maar het Geloofsboek verkiest blijkbaar niet in die richting te
denken. Toch heeft de exegeet R. Pesch al in 1982 in een tijdschrift dat door kardinaal
Ratzinger gepatroneerd wordt en dus zeker geen bron van nieuwlichterij mag heten,
op grond van een nauwkeurige analyse van de teksten de ‘feitelijkheid’ ervan ernstig
in vraag gesteld5. Uiteraard ziet ook de NK (in 1966!) die bevrijdende weg nog niet,
maar hij maakt het de lezer toch minder moeilijk, door liever uit te gaan van de
existentiële ervaringen die Jezus' leerlingen na diens dood te beurt zijn gevallen en
die hen van ontreddering naar volhardende vreugde hebben gevoerd, en pas daarna
van het lege graf te spreken.
Een derde en laatste punt waarin het Geloofsboek voor de moderne gevoeligheid
gesloten lijkt, is de manier waarop het over de sacramenten spreekt. De moderne
gelovige denkt binnenwerelds. Dat God door zijn Geest in ons werkt, ons ‘verlost’,
‘herschept’, ‘heil schept’, heeft voor hem alleen betekenis, als dit op een existentiële
verandering van ons wezen doelt, en existentieel houdt in: ergens op een of andere
wijze ervaarbaar; menselijke existentie is immers bewuste existentie en verandering
daarvan moet constateerbaar zijn, hoe weinig dan ook. Maar in het Geloofsboek krijgt
men op menige plaats de indruk dat dit helemaal niet hoeft. Het sacrament krijgt er
een ‘ontologische’ efficiëntie die geen existentiële efficiëntie hoeft in te sluiten.
Neem bijvoorbeeld de behandeling van de doop. Bij de volwassene moet die nog
wel samengaan met een bekering, die men de existentiële ‘binnenkant’ zou kunnen
noemen van wat ontologisch het ‘wegnemen van de erfschuld’ heet. Maar ook voor
de baby die gedoopt wordt, geldt dat ‘de erfschuld wordt weggenomen door het
doopsel’ (p. 31), al is daar van existentiële verandering nog geen sprake. Daarmee
staat het Geloofsboek ongetwijfeld in de lijn van een eeuwenoude traditie. Maar zo'n
verwoording heeft voor een modern oor geen resonantie meer. Zo is ook de benadering
van de eucharistie via de middeleeuwse offertheologie in een cultuur waarin slacht-en
brandoffers totaal onbekend zijn geworden, klankloos en leeg. Hetgeen om existentiële
verheldering vraagt, kan men immers die verheldering niet geven met behulp van
iets dat ook zelf weer louter notioneel is. De spanning tussen de behoefte van de
moderne gelovige aan ‘binnenwereldse’ ervaring en een voorstelling en vormgeving
van de sacramenten waarin veeleer het ‘bovennatuurlijke’, niet binnenwereldse effect
centraal staat, is waarschijnlijk de hoofdoorzaak van

5

R. Pesch, Das ‘leere’ Grab und der Glaube an Jesu Auferstehung, in Internationale
katholische Zeitschrift, 1982, nr. 6, pp. 3-31.
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de terugloop van de sacramentele praxis in de Westerse kerk. Aan dergelijke
sacramenten heeft de christen geen boodschap voor zijn wereldlijk bestaan. Dan zijn
ook de pogingen van het Geloofsboek om de weg van de sacramentele praxis weer
beter begaanbaar te maken, niet veel meer dan een slag in de lucht.
We mogen niet verwachten dat van zijn kant de NK inzake sacramenten in 1966
wél reeds een nieuwe taal zal spreken. Dat gebeurt dan ook niet of nauwelijks. Maar
de NK bezondigt zich ook daar niet aan uitspraken die in het domein van het
ontologische blijven zweven. Zo krijgt men er ook niet dat gevoel van onwerkelijkheid
dat iemand bij het lezen van het Geloofsboek menigmaal overkomt. De lucht die men
er ademt is te ijl voor de moderne mens. Basisbegrippen als verlossing of eeuwig
leven, die men vroeger probleemloos als heel werkelijk, maar niet binnenwerelds,
dus niet existentieel opvatte, gelden in het Geloofsboek als voldoende bekend en
worden er gehanteerd zonder dat eerst gepoogd is de leegte van die begrippen
existentieel te vullen. Maar wie met lege begrippen iets bevestigt of ontkent, zegt
niets. Op zich vitale geloofsuitspraken worden daardoor inhoudloos en lijken dan
ook het menselijke bedrijf niet te raken, ze klinken levensvreemd, hoe mooi het
Geloofsboek ze ook weet te formuleren. In de NK heeft men zich al beter rekenschap
gegeven van dat dodelijke gevaar en heeft men dat willen voorkomen, getuige
bijvoorbeeld de manier waarop gepoogd wordt (p. 317 e.v.) aan het begrip verlossing
het oorspronkelijke reliëf terug te geven dat door het onophoudelijke binnenkerkelijke
gebruik totaal is afgesleten.
Hoe summier en ontoereikend deze inhoudelijke vergelijking ook mag zijn (en
plaatsgebrek belet om ze ten gronde door te voeren)6, ze kan volstaan om tot dit
besluit te voeren: in 1950 zou dit Geloofsboek een fantastische réussite geweest zijn,
in 1966 zou het een goed boek geweest zijn, zij het ook niet zo goed als de NK, maar
in 1987 is het niet goed genoeg meer. Het richt zich namelijk ondanks zijn
beginselverklaring in het voorwoord in feite minder tot de mens van het eind van de
20e eeuw dan tot die van het midden van die eeuw. Het is m.a.w. een achteruitgang
in vergelijking met de NK.

6

Een langere kritische bespreking is te vinden bij A.R. Van de Walle O.P., Liever leren
geloven, in Tijdschrift voor Geestelijk Leven, 1987, nr. 5, pp. 479-500.
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Een poging tot verklaring
Dit falen van het Geloofsboek in zijn opzet om hedendaags te zijn, vraagt om een
verklaring. Wat is de oorzaak ervan? Alvast niet het uiterlijk van het boek. Dat is
modern genoeg. Als hulpmiddel is zelfs illustratie in kleur en zwart-wit ingeschakeld,
op grond van het moderne inzicht dat een boodschap soms indringender overkomt
via beelden dan via woorden7. Ook niet de stijl op zich. Die is even aangenaam en
gemakkelijk (zij het inzake Nederlands niet altijd even correct) als die van Guus van
Hemmert in de NK. De echte oorzaak is waarschijnlijk het totaal andere klimaat
waarin de twee boeken zijn ontstaan.
De NK is een kind van de optimistische tijd die de eerste helft van de jaren zestig
in alle opzichten geweest is. Ook in kerkelijk opzicht. Het was de prille jeugd van
Vaticanum II, die men een binnenkerkelijke Praagse lente zou kunnen noemen. Alles
leek mogelijk. De oeroude en schijnbaar versteende geloofsboodschap bleek
barstensvol moderniteit en onvermoede beloften te steken. Er was honger naar een
aangepaste verwoording ervoor. En zonder het verleden los te laten (dat zou het
afsnijden van de levenswortels hebben betekend) ging de NK resoluut naar een
degelijke nieuwe verwoording op zoek.
Het Geloofsboek daarentegen heeft zijn wortels in een geheel van reacties die
veeleer door bekommernis en zelfs door angst getekend zijn. Het optimisme van
1966 is weggeëbd. De vernieuwing na Vaticanum II heeft de beginnende grote uittocht
uit de kerkelijke bindingen niet gestuit. Die is veeleer versneld dan vertraagd. De
golf van de secularisatie is steeds hoger gaan stijgen, in Vlaanderen zoals in de hele
Westerse wereld. En daarvan heeft men vooral of zelfs uitsluitend de nadelen gevoeld.
De toekomst dient zich ook in dat opzicht allerminst rooskleurig aan. Ook de reizen
van paus Johannes-Paulus II lijken geïnspireerd door die bekommernis. Met behulp
van zijn charisma, door de media en vooral de TV heel nabij gebracht, wil hij
honderdduizenden op de been brengen, zodat de gelovigen het besef krijgen te behoren
tot een ‘menigte die niemand tellen kan’. Voor de innerlijk onzeker geworden leden
van een groep betekent immers de ontdekking dat blijkbaar ‘iedereen’ nog zo denkt
en doet, de broodno-

7

Met die illustratie is lang niet iedereen onverdeeld gelukkig. Zie bijvoorbeeld de bijtende
kritiek van J.-P. Goetghebuer in Het Geloofsboek: oude antwoorden op oude vragen? in
Kultuurleven, 1987, p. 113: ‘een zachtgekookt eitje verpakt in prentjes van chocolade Jacques’.
De illustratie van Livre de la Foi is niet dezelfde als die van het Geloofsboek. Voor een
interessante toelichting bij die illustratie zie A. Knockaert en Ch. van der Plancke, a.c., pp.
820-828.
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dige bevestiging dat ze met hun eigen denken en doen de bal niet misslaan. De oproep
tot een ‘nieuwe evangelisatie’, die uit dat bezoek geboren is, klinkt daardoor als het
dringende signaal tot hergroepering van de uiteengeslagen gelederen na de doorbraak
van het front, in een poging om te voorkomen dat nog meer terrein verloren gaat.
Ondanks de schijnbaar offensieve formulering gaat het om een verdedigende strategie,
geïnspireerd door het principe dat de (tegen)aanval de beste verdediging is. De
grondtoon ervan is niet zozeer vreugde om de eigen rijkdom en het verlangen de hele
maatschappij daaraan deelachtig te laten worden als wel een gevoel van bedreigdheid:
als we nu niet reageren, blijft straks van het eenmaal katholieke Vlaanderen niets
meer over. Het Geloofsboek, als eerste instrument bij die nieuwe evangelisatie, is
door diezelfde defensieve en dus behoudende bekommernis getekend. Dit verklaart
m.i. het vasthouden aan voorstellingen en spreekwijzen waarin een moderne mens
zich niet meer terugvindt.
Misschien verklaart die reflex van verdediging en behoud ook nog iets anders in
het Geloofsboek. De neiging namelijk om toe te dekken wat de ongerustheid van de
gelovige nog zou kunnen vergroten. Zo bijv. de tegenspraken en veranderingen
binnen de eigen christelijke traditie. Of de afstand tussen de idealiserende voorstelling
en de ontgoochelende werkelijkheid; lees bijv. de manier waarop over het vormsel
gesproken wordt en zie wat die ritus voor de 12-jarigen in feite betekent. Of de
meningsverschillen binnen de kerk over wat goed en niet goed, zeker en niet zeker
is. Voortdurend krijgt men het gevoel dat alles prima gaat en dat ook in het verleden
de weg van de Kerk een feilloze weg is geweest. Ook dit hangt samen met een
sociologische wet, dat namelijk de kracht van een groep bepaald wordt door haar
overtuigdheid en dat deze laatste veeleer schade lijdt dan baat vindt bij de ontdekking
van de dwaalwegen, onzekerheden, tegenstrijdigheden, vergissingen van de groep
in verleden en heden. Dat onbewuste gebrek aan openhartigheid van het Geloofsboek
kan bijwijlen irriterend zijn. Alles is er te mooi, te effen, te vriendelijk. Alles lijkt
erop aangelegd om de lezer ervan te overtuigen dat met de katholieke kerk ‘tout est
pour le mieux dans le meilleur des mondes’. Tussendoor wordt wel gezegd dat we
een kerk van arme zondaars zijn (p. 70), maar dat is niet om van wakker te liggen,
want ‘zondaar’ is ook zelf weer een ongevaarlijk woord geworden. Op stuk van
openheid aangaande de tekorten van onze kerk is de NK opener.
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Haastige spoed is zelden goed
Een laatste oorzaak van de relatieve behoudsgezindheid van het Geloofsboek kan
liggen in zijn ontstaansgeschiedenis. Het heeft niet de nodige tijd gekregen om te
rijpen. De idee lijkt vorm gekregen te hebben rond de tijd van de Romeinse synode
van eind 1985. Het boek is gedrukt en wordt via de TV voorgesteld begin februari
1987. Vergelijkt men dat met de tijd die besteed is aan het maken van de NK, dan
mag men zeggen dat het Geloofsboek op een drafje gemaakt is, met alle nadelen
vandien. Waarom die haast? Waarschijnlijk om nog te kunnen profiteren van de
slipstream van het onverwacht succesvolle pauselijk bezoek, bij gelgenheid waarvan
de strijdkreet ‘nieuwe evangelisatie’ is aangeheven.
Wat zijn de gevolgen geweest van die haast? Dat de tijd voor consultatie van de
‘basis’ ontbrak. In tegenstelling tot hetgeen gebeurd is bij de genesis van de NK, is
de tekst niet telkens heen en weer gegaan van de schrijftafel naar de gelovige basis,
die met haar kritiek en vragen de eindredactie een meer eigentijkdse kleur had kunnen
geven8. En dat er evenmin tijd is geweest om het aartsmoeilijke probleem onder de
knie te krijgen een 2000 jaar oude geloofsboodschap in de gegevens van een heel
ander wereldbeeld te vertalen zonder ze te verraden. Met een aantal scheefgroeiingen
van de oorspronkelijke inspiratie van Vaticanum II als afschrikwekkend voorbeeld
voor ogen heeft men alles gedaan om de boodschap vooral niet te verraden. Maar
dat is ten koste van het echte vertalen gegaan en dus van de eigenlijke bedoeling. In
de ietwat zweverige stijl van het voorwoord luidt die: ‘het oude verhaal nieuw te
vertellen voor mensen van het einde van de 20e eeuw, zodat zij het op hun beurt
kunnen doorvertellen aan hun kinderen’. Laten we niet te zwaar tillen aan het misbruik
van het begrip vertellen (het boek is helemaal niet verhalend, maar integendeel juist
leerstellig), maar dat van het einde van de 20e eeuw doet toch wel erg denken aan
wishful thinking. Wie praat met gelovige ouders van tieners en twens, hoort
voortdurend weer de klacht dat ze hun eigen geloof niet meer kwijt kunnen aan hun
kinderen. En wie contact heeft met die tieners en twens van nu, dus met de vaders
en moeders van het jaar 2000, van wie het Geloofsboek verwacht dat ze dat ‘verhaal
zullen kunnen doorvertellen aan hun kinderen’, weet hoe weinig realistisch die
verwachting is. De aanbeveling van de inspectie aan de godsdienstleraren in het 5e
en 6e jaar Secun-

8

Dit is in zeker mate nog wél het geval geweest bij het tot stand komen van de Franstalige
versie. Die staat (daardoor?) minder ver af van het aanvoelen van de moderne mens dan de
Nederlandstalige.
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dair Onderwijs om het boek door de leerlingen te laten lezen als geloofssynthese, is
dan ook een doodgeboren kind.
Bij welk publiek zal het Geloofsboek dan wel aanslaan en een verrijkende echo
nalaten? Welk profiel vertoont de ideale lezer? Hij is een praktizerend gelovige, die
wellicht op deelgebieden zoals geboorteregeling of biechtpraktijk van de officiële
lijn afwijkt, maar principieel een trouwe ‘huisgenoot van het geloof’ blijft; hij is nog
vertrouwd met begrippen als Drieëenheid, verlossing, erfzonde, misoffer, geloften,
en is dus niet meer van de jongere generatie; de kritische vragen die een moderne
gevoeligheid aan het traditionele geloof stelt, komen bij hem nauwelijks op en hij
voelt dan ook minder behoefte aan vernieuwing dan aan het bewaren van het oude
geloofsgoed, dat in deze maatschappij in de verdrukking is geraakt.
Van de NK in 1966 mocht men zeggen en mits een paar restricties kan men dit
zelfs nu nog in 1988, dat elke gelovige met een zekere ontwikkeling en belangstelling
vragen omtrent zijn geloof (het tweede komt zelden voor zonder het eerste), het boek
met interesse en vrucht ter hand kon nemen. En zelfs voor de belangstellende
ongelovige was de NK niet ontoegankelijk of weerbarstig. Van het Geloofsboek mag
men helaas zo iets niet verwachten. Wie een echt moderne verwoording van de
christelijke boodschap zoekt, zal het ondanks zijn vele goede kanten toch onvoldaan
terzijde leggen.
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Filippijnen:
een zgn. Low Intensity Conflict
Edmund Arens
Als je op Mindanao, het tweede grootste eiland van de Filippijnen, van de hoofdstad
Davao City het land intrekt, zie je aan de highway, die langs reusachtige ananas-,
bananen-, kokos- en rubberplantages leidt, overal kerken en kapellen staan, die je
duidelijk maken hoe actief allerlei Amerikaanse sekten en ‘vrije kerken’ hier, op dit
in meerderheid katholieke eiland, aanwezig zijn. (De bevolking van Mindanao is
voor ongeveer 60% katholiek - in de hele Filippijnen 83% - en voor circa 25%
moslim). Maar naast die houten en stenen getuigen van een geïmorteerd christendom
kom je nog iets anders tegen. Zo ongeveer om de kilometer stoot je op een
wegversperring of een controlepost. Daan staan de zgn. vigilantes geposteerd, leden
van rabiaat anticommunistische privé milities. Ze zijn gewapend met bolos (lange
messen), machetes en jachtgeweren. De halsen hoofddoeken, amuletten en andere
insignes die ze dragen, geven te kennen tot welke organisatie ze behoren. Alleen al
op Mindanao zijn er wel veertig verschillende vigilantenmilities. Ze jagen op
‘communisten’ (‘mussen’), op leden en sympathisanten van het ondergrondse New
People's Army (NPA) en op moslimrebellen van het Moro National Liberation Front
(MNLF).

Gewapende rechtsradicale groepen
Vigilantes zijn rechtsradicale groepen, die onder het voorwendsel dat ze voor vrijheid
en democratie strijden en de bevolking voor het communistische gevaar willen
behoeden, het recht in eigen handen hebben genomen. Door intimidatie, uitdrijving,
marteling en regelrechte moord oefenen ze een ware terreur uit onder de bevolking.
De plaatselijke autoriteiten, de regering, het leger - niemand legt hun iets in de weg.
In dorpen en steden lopen ze, soms zwaar bewapend, vrij rond, ze horen tot het
straatbeeld. Hun organisaties dragen ronkende namen: Catharsis, Christelijk
Bevrijdingsleger, Beweging van Verontruste Burgers, Goddelijke Herendienst
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(Landasau), Anticommunistische Kruistocht, enz. Die namen wijzen op hun
oorspronkelijk religieus geïnspireerde ideologie. Leden van deze
vigilantenbewegingen zijn vaak religieuze fanatici die, schermend met leuzen als
‘Kill for Christ’, zich aan van communisme verdachte leden van basisgemeenten,
catechisten, nonnen en priesters vergrijpen.
De oudste, landelijk meest bekende vigilantengroep is Alsa Masa (Volksverheffing).
Begin 1984 gesticht door de vroegere districtsburgemeester van de armenwijk Agdao,
Wilfredo Aquino, kreeg de organisatie een nieuw elan toen luitenant-kolonel Franco
Calida in april 1986 het bevel over het leger in Davao City overnam. Deze ‘vader
van Alsa Masa’ wist in een half jaar tijd uit de 46 districten van de stad zo'n 10.000
leden te ronselen. Onder welke dwang dat gebeurt, maakt hij zelf duidelijk: ‘In een
gebied dat door Alsa Masa gecontroleerd wordt, kan niemand nog weigeren de
organisatie te steunen. Wie dat doet, heeft hier geen leven meer’1. Concreet betekent
dat: bedreigingen, represailles, ‘evacuatie’, marteling en moord. Eind maart van vorig
jaar hadden in Davao City alleen al 2.886 gezinnen uit 23 districten asiel moeten
zoeken in 15 evacuatiecentra. Alsa Masa wordt openlijk gesteund door het leger, het
lokale radiostation, het bedrijfsleven en de plaatselijke overheid. In februari kreeg
de organisatie 180.000 pesos van het stadsbestuur, daarnaast laat de overheid
oogluikend toe dat ze belastingen afperst en een soort persoonsbewijzen verhandelt
waarmee mensen kunnen bewijzen dat ze de beweging steunen. Toen op 27 augustus
ll. twee radiostations door onbekenden beschoten waren, waarbij een beruchte
rechtsradicale commentator om het leven kwam, beschuldigde Alsa Masa de
redemptoristen van de aanslag. Kort daarop werd hun klooster onder vuur genomen.
Niet alleen Alsa Masa wordt officieel gebillijkt en ondersteund. De vigilantengroep
Nakasaka (Verenigd volk van de vrede) opereert in de provincie Davao del Sur onder
het beschermheerschap van de provinciegouverneur Douglas Cagas en de
legercommandant Jesus Magno. Nakasaka beweert meer dan 100.000 leden te tellen.
De groep geniet bovendien de protectie van de nationale overheid. Jaime Ferrer, de
minister voor Lokale Besturen, die in de zomer 1987 vermoord werd, betuigde de
vigilantes openlijk zijn steun. President Aquino zelf noemde tijdens een bezoek aan
Davao in maart 1987 Nakasaka een goede zaak: ‘Als gouverneur Douglas Cagas
People's Power gebruikt om vrede te brengen voor de toekomst, en

1

Geciteerd in Thriving on Terror. How the Vigilantes Conquered Davao, in Philippine Human
Rights Update, Vol. 2, no 7, June 15 - Jury 15, 1985, p. 5.
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dit zonder wapengeweld, heeft hij mijn volledige steun’2. Maar wat de officiële
instanties ook beweren, Nakasaka gebruikt wel degelijk geweld. Ze zijn gewapend
met machetes, katapulten, lansen en - met vergunning van het leger - ook vuurwapens.
Toen kort na het bezoek van Aquino in de nationale pers foto's verschenen van met
Nakasaka in verbinding staande leden van de vigilantengroep Tadtad, die
triomfantelijk het afgehakte hoofd van een vemeende NPA-rebel omhooghielden,
zag de regering zich verplicht terug te krabbelen. Ze liet nog eens weten dat alleen
geweldloze vigilantenorganisaties konden worden geduld.
Maar zijn er die? Een commissie van Amerikaanse rechtsgeleerden die o.l.v. de
vroegere Amerikaanse attorney general Ramsey Clark van 20 tot 30 mei 1987 ter
plaatse een onderzoek instelde naar ‘De mensenrechten onder de regering-Aquino’,
kwam tot heel andere bevindingen. In haar rapport schreef ze: ‘President Aquino's
oorlogsverklaring heeft de operaties tegen het NPA en de moslimrebellen verscherpt
en de weg vrijgemaakt voor het optreden van rechtse, anticommunistische
vigilantengroepen als Alsa Masa, Nakasaka, Tadtad en andere. Deze staan er allemaal
voor bekend dat ze burgers overvallen, martelen en vermoorden. Ondanks deze
gruweldaden schijnen de regering en het leger deze milities gunstig gezind te zijn...
President Aquino heeft Nakasaka openlijk gesteund, zij noemde de beweging een
vorm van “People's Power” en “een efficiënt wapen tegen het communisme”’3.

Ooggetuige
Begin september vorig jaar was ik op Mindanao. Ik bezocht er enkele basisgemeenten
in het bisdom Kidapawan, Zuid-Cotabato. Eerder had ik op Negros al van vigilantes
gehoord. Ik had de sporen gezien van een bomaanslag die de groep El Tigre had
gepleegd op de woning van de bisschop van West-Negros, Antonio Fortich. In de
hoofdstad Bacolod had ik gezien hoe op huizen en muren doodsbedreigingen tegen
hem en andere ‘communisten’ waren geschilderd. In het H. Hart-centrum van het
bisdom had ik mensen ontmoet die, op de vlucht voor vigilantes, daar asiel had-

2

3

Geciteerd in The Nakasaka Vigilantes, in MIPC Communication, no 50, September 1987, p.
11. Nvdr. Later, in oktober, zou Aquino zeggen dat de waarde van de vigilantes per regio
verschilt. ‘De formule van de vigilantes is goed voor Davao, maar hoeft niet goed te zijn
voor Manila’. Cfr. NRC Handelsblad, 30 okt. 1987.
Cfr. The Nakasaka Vigilantes, art. cit., p. 11.
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den gevonden. Ik had hun verhalen over de gruweldaden van Alsa Masa en andere
milities gehoord. Maar hier, op Mindanao, kon ik geen stap verzetten of ik kwam ze
tegen, gewapende groepen én hun slachtoffers. Hier in de Kidapawan-regio, opereert
vooral de Tadtad, een fanatiek religieuze groep, waarvan de leider, Sade Catiil, zich
voor Jezus Christus uitgeeft. De leden - meestal werkloze jongeren, die zich met hun
hoofdbanden, amuletten en wapens een nieuw, stoer zelfbewustzijn aanmeten krijgen bij hun initiatie een kruis met zijn beeltenis en flesjes olie die hen zogezegd
onkwetsbaar maken. Zij beschouwen zich als soldaten van God, zij moeten de
goddelozen uitroeien. Tadtad betekent letterlijk: in stukken snijden. En dat doen ze
dan ook: ze hakken hun slachtoffers in stukken. Die slachtoffers zijn vooral christenen
van basisgemeenten, die van steun aan het NPA worden verdacht. Hele dorpen
dwingen ze tot evacuatie. Wie niet gaat, bewijst dat hij een communist is en wordt
vermoord.
In Bulatukan, Makilala, hoor ik de verhalen van zo'n geëvacueerde
dorpsgemeenschap. In Balindog, Kidapawan, heb ik een ontmoeting met een 40-tal
mensen die, gevlucht voor de terreur, hier in een houten barak op het terrein van het
pastoraal centrum opeengepakt zitten. Onder hen vier vrouwen wier mannen door
de bende van Tadtad onthoofd zijn. Een andere vrouw vertelt dat ze gedwongen werd
toe te zien hoe de burgemeester van het dorp in stukken gehakt werd. Hier, bij dit
pastoraal centrum, bevindt zich ook het graf van Tullio Favali, de Italiaanse
missionaris die in april 1985 door zgn. ‘burgerwachten’ op beestachtige wijze
vermoord werd. Het ‘incident’ haalde de wereldpers. Het meest opzienbarende van
al was dat de moordenaars gepakt werden en tot levenslange gevangenisstraf
veroordeeld: het was de eerste keer dat een moord door een paramilitaire groep
bestraft werd4.
Vooral op basisgemeenten, ik zei het al, heeft de terreur van Tadtad het gemunt.
Blijkbaar niet zonder succes. Het wordt met de dag moeilijker mensen tot deelname
met de armen te bewegen. Samen de bijbel lezen is al verdacht. De mensen durven
nog nauwelijks deelnemen aan bijbelgesprekken en woorddiensten. Ze weten dat ze
zich daarmee aan verschrikkelijke represailles blootstelllen. In een Statement of
Concern geeft de bisschop van Kidapawan, Juan de Dios Pueblos, een hele lijst van
concrete voorbeelden daarvan:
- 16 juni 1987. Tranquilino Amasola, 52, gehuwd, 11 kinderen, gemeenteraadslid,

4

Cfr. de door Fr. Tullio Favali Foundation samengestelde documentatie A New Cry of the
Church, Quezon City, 1986.
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-
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leider van de basisgemeente New Consolación in de M'lang parochie werd
vermoord door een bende fanatici die bekend staat onder de naam Tadtad en
aangevoerd werd door een zekere ‘Kumander Leon’. Deze dwong de bewoners
zich aan te sluiten bij Alsa Masa.
20 juni 1987. Gregorio Lozada, leider van de basisgemeente in Agdakon, in de
Malayanwijk, gehuwd, 7 kinderen. Leden van Tadtad vielen 's nachts zijn huis
binnen, begonnen te schieten en raakten hem; hij kon in het donker ontkomen.
21 juni 1987. In de New La waan-wijk riepen een 30-tal Tadtad-leden, begeleid
door ‘burgerwachten’ en militairen, de bewoners samen voor een
volksvergadering. Ze dwongen hen zich aan te sluiten bij Alsa Masa. Ze lieten
de bevolking weten dat ze vooral de leiders van de basisgemeente zouden
aanpakken: ‘Hun blijft niets anders over dan te bidden’.
31 mei 1987. Domingo Taholosa in de Tulunan parochie, 28, ongehuwd. Een
groep van Tadtad drong 's nachts in zijn huis binnen. In paniek sloeg hij op de
vlucht. Later werd zijn lijk gevonden, in stukken gehakt.
In verschillende wijken van Tulunan werden bijeenkomsten gehouden van 60-70
ter plaatse onbekende Tadtadleden o.l.v. ene ‘Kumander Lawin’, die begeleid
werd door commandanten van de burgerwacht en enkele plaatselijke autoriteiten.
Zij riepen de bewoners op zich bij Alsa Masa of een andere dergelijke groep
aan te sluiten.
De parochiepriester van Tulunan, Luciano Ghezzi, de opvolger van Tullio Favali
werd door Tadtad met de dood bedreigd. Hetzelfde gebeurde met vele leden
van de basisgemeente. Er werd hun gezegd dat ze beter van godsdienst konden
veranderen.
19 juni 1987. Ruben Mondia, 18, ongehuwd, werd in Lambayao, Minapan, door
Tadtad en burgerwachten ontvoerd. Later werd zijn in stukken gehakt lijk
gevonden5.

‘Waarom’, vraagt bisschop de Dios Pueblos zich af, ‘waarom doet de overheid niets
om hulpeloze burgers te beschermen? Waarom worden die mensen van Tadtad niet
ontwapend en berecht? Waarom die vervolging van christenen?’ In een Verklaring
over fanatieke gewapende groepen van 11 juni 1987 gaan vertegenwoordigers van
basisgmeenten uit 14 bisdommen van Mindanao nog verder. ‘Waarom’ vragen zij,
‘waarom worden de vigilantes niet alleen geduld, maar zelfs door de overheid
gesteund? Deze gewapende religieuze fanatici zijn een gesel voor de basisgemeenten,
voor vrede en vrijheid’6. En zij doen een beroep op de Filippijnse bisschoppen, die
er tot nog toe het zwijgen toe doen, dat zij in deze situatie, waarin het voor tal van
mensen gaat om leven en dood, toch eindelijk zouden optreden.
Federico O. Escaler s.j., bisschop van Ipil in de provincie Zamboanga del

5
6

Juan de Dios Pueblos, Statement of Concern, in Philippine Human Rights Update, vol. 2, no
7, June 15 - July 15, 1987, p. 23 en vlg.
Regional Convention of Basis Ecclesiastical Community, Statement on Armed Fanatical
Groups, Kidapawan, Cotabato, in Mindanao Human Rights Monitor, vol. 2, no 1, January June 1987, p. 22.
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Sur in het westen van Mindanao, is een van de weinige bisschoppen die zich openlijk
tegen de vigilantes heeft uitgesproken. In een brief aan President Aquino van 22 april
1987 schrijft hij dat de vigilantes door hun gruweldaden het vertrouwen in de nieuwe
grondwet verzwakken, dat zij, in plaats van de mensen van het communisme af te
houden, ‘de mensen de bergen in jagen zoals ten tijde van Marcos’. (‘de bergen
ingaan’ is de hier geijkte term voor ‘overlopen naar het New People's Army’). En
hij herinnert Aquino eraan dat in de nieuwe grondwet alle ‘burgerwachten’ en privé
milities verboden zijn.

De strategie van het ‘Low Intensity Conflict’
Waarom treedt de regering tegen deze terreur niet op? Is zij niet opgewassen tegen
het leger? Het antwoord ligt vervat in het boven geciteerde Clark-rapport van de
Amerikaanse commissie voor de mensenrechten. De regering en het leger laten de
vigilantes niet alleen begaan, zij steunen ze min of meer openlijk, omdat zij ze
beschouwen als efficiënte wapens tegen het communisme. Zij gebruiken de vigilantes
om het volk, dat tengevolge van de snel verslechterende economische situatie met
de dag onrustiger wordt, in bedwang te houden. Nakasaka, Alsa Masa, Tadtad en
andere vigilantenorganisaties die sedert de lente van 1986 overal in de Filippijnen
als paddestoelen uit de grond verrijzen, nemen het leger het vuilste werk uit handen,
helpen het daarbij in ieder geval. Voor eigen rekening, zonder dat ze ervoor betaald
worden, folteren en moorden ze uit fanatiek anticommunisme, ‘voor Christus en de
vrije wereld’. Tussen hen en het leger, zowel lokale legerleiders als het
oppercommando in Manila, bestaan vele verbindingen. De stafchef van de Filippijnse
strijdkrachten, generaal Fidel Ramos, onderhoudt even nauwe contacten met de
vigilantes als de minister van defensie, Rafael Ilito, die openlijk toegeeft dat hij Alsa
Masa steunt. De onlangs vermoorde minister voor Lokale Besturen, Jaime Ferrer,
heeft Nakasaka zelfs eens een model van een basisorganisatie genoemd. Vigilantes
en regeringssoldaten nemen aan elkaars operaties deel: patrouilles, huiszoekingen,
‘evacuaties’ van burgerbevolking, en vuurgevechten (‘dialogen’ heet dat hier) met
het NPA en de MNLF. Bovendien kunnen de vigilantes rekenen op de steun van
lokale zakenlieden en ter plaatse gevestigde multinationals. De regeringsgezinde
media verbreiden het beeld als zou het gaan om civiele zelfverdedigingsgroepen
tegen de communistische agressie. Organisaties voor de mensenrechten zoals de in
1974, ten tijde van Marcos, door de Vereniging van Religieuze Oversten
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gestichte Task Force Detainees (TFD), oecumenische basisorganisaties zoals de
Mindanao Interfaith People's Conference (MIPC), de Nationalistische Alliantie voor
Gerechtigheid, Vrede en Democratie (NAJFD) stellen de zaken precies omgekeerd
voor7. Onder de kop ‘Cory's “totale oorlog” eist een hoge bloedtol’ legt de
NAJFD-krant Minda-Now een direct verband tussen de vigilantes en de President8.
Ook het Clark-rapport van de Amerikaanse mensenrechtendelegatie plaatst de
opkomst van de vigilantes in de context van President Aquino's oorlogsverklaring
aan het Nationaal Democratisch Front en maakt tegelijk het verband duidelijk tussen
het fenomeen en de op de Reagan-doctrine gebaseerde Amerikaanse strategie van
het ‘conflict van laag niveau’, het zgn. Low Intensity Conflict (LIC). Ontworpen met
het oog op de bestrijding van ‘het internationale communisme in de Derde Wereld’
en de beveiliging van de belangen van de VS, ‘de natie die overal ter wereld vrijheid
en democratie beschermt’, opereert deze strategie tegelijk op economisch, politiek
en militair gebied. De militaire component ervan brengt mee dat in plaats van directe
interventie paramilitaire eenheden worden ingezet. Als burgers vermomde militaire
adviseurs, CIA-agenten, rechtse Amerikaanse organisaties, tot de inlandse elite
behorende zakenlieden, legerleiders, mediamensen worden gebruikt om op
ideologisch, politiek en militair gebied strijd te voeren tegen elke vorm van
dekolonisering en voor de instandhouding van de Amerikaanse hegemonie. In wezen
is de LIC-strategie een methode om de Amerikaanse belangen te laten behartigen
door vervangingskrachten. Op die manier hoeven geen Amerikaanse troepen te
worden ingezet om oorlog te voeren tegen de inlandse bevolking, die vecht om zich
van deze onderdrukking te bevrijden’9.
De chef van Alta Masa, luitenant-kolonel Calida, vertelde de delegatie zelf dat hij
een opleiding heeft gekregen bij een in rebelliebestrijding gespecialiseerde eenheid
van het Amerikaanse leger. De minister van defensie, Ileto, vertelde de delegatie dat
hij van plan was, naast de vigilantes, ook civiele zelfbeschermingseenheden op te
stellen. Een rol, in de LIC-strategie spelen naar verluidt ook rechtsradicale
Amerikaanse organisaties als de Heritage Foundation, de Anticommunistische
Wereldliga, Causa International, de politieke arm van de Moon-sekte, die in de
Filippijnen een heel drukke activiteit ontplooien. Voor basisorganisaties als Task
Force Detai-

7
8
9

Vigilantes en regeringssoldaten nemen aan elkaars operaties deel:
Minda-Now, vol. IV, no 1, August 1987, p. 1.
Clark-rapport, in Minda-Now, art. cit., p. 5.
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nees, de regionale secretariaten van de basisgemeenten of de oecumenische Mindanao
Interfaith People's Conference is de Low Intensity Conflictstrategie een prioriteit
geworden in hun vormingsprogramma's: ze willen de mensen bewust maken van wat
er werkelijk gaande is. Er lopen op het ogenblik verschillende onderzoeksprojecten
over vigilantes, religieuze fanatici en de Low Intensity Conflict-strategie10. Het
Clark-rapport kan hen daarbij flink helpen. De conclusie ervan laat aan duidelijkheid
niets te wensen over:
‘Krachten die door een groeiende vigilantenbeweging vertegenwoordigd worden,
zijn vastbesloten iedereen die ijvert voor fundamentele veranderingen in de bestaande
onrechtvaardige maatschappelijke en economische ordening, met geweld te
elimineren. Vele leden van het Filippijnse leger en van de burgerregering zijn actief
betrokken in de organisatie en de bewapening van die vigilantes. Individuele
Amerikanen zoals de gepensioneerde generaal John K. Singlaub en organisaties als
Causa International schuwen geen enkel middel om onder de bevolking
anticommunistische sentimenten op te poken. De bescherming van de Amerikaanse
balangen is de voornaamste factor die tot de escalatie van het vigilantengeweld heeft
geleid. Dat geweld is kennelijk tegen diegenen gericht die zich verzetten tegen de
aanwezigheid van onze militaire basissen en kritiek uitoefenen op de
arbeidsverhoudingen in de Amerikaanse en andere multinationale ondernemingen...
Er bestaat een direct verband tussen de vigilantenterreur en de pogingen van een
kleine minderheid van machtigen om hun privileges te handhaven ten koste van een
massa armen’.

10

Cfr. het onlangs verschenen boek Low Intensity Conflict. It's Implications to Philippine Life,
Quezon City, 1987.
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De rol van het Supreme Court in het politiek bestel van de Verenigde
Staten
Erik Faucompret
Vlak voor het zomerreces benoemde president Reagan Robert R. Bork tot
rechter van het Supreme Court, Amerika's hoogste federale rechtsinstantie. Die
benoeming werd op 23 oktober 1987 door de senaat afgewezen. Met Bork zouden
de conservatieven voor het eerst sedert meer dan drie decennia een meerderheid
gekregen hebben binnen het Hooggerechtshof. Als Europeaan besteden wij
weinig belang aan Amerikaanse rechters. Dat is jammer, want binnen het
Amerikaanse politiek bestel bekleedt het Supreme Court een sleutelrol die
nergens anders ter wereld voor de rechterlijke macht is weggelegd1.
In deze bijdrage wil ik ingaan op de betekenis van Amerika's derde macht
zoals men het Supreme Court is gaan noemen: welke rol voor deze instelling
werd bedacht door de Amerikaanse grondwet en door The Federalist, welke
houding het Hooggerechtshof heeft aangenomen gedurende enkele belangrijke
vooral na-oorlogse perioden van de Amerikaanse geschiedenis en welke evolutie
men in de nabije toekomst mag verwachten.

Het Supreme Court volgens The Federalist
Dit jaar viert men de tweehonderdste verjaardag van de Amerikaanse grondwet. Het
is een document waarvoor de Amerikanen een heilig ontzag

1

Enkele aanbevolen werken over het Supreme Court: H.J. Abraham, Freedom and the Court,
Oxford University Press, New York/Oxford, 1982, 443 pp.; H.J. Abraham, Justices and
Presidents: A Political History of Appointments to the Supreme Court, Oxford University
Press, New York/Oxford, 1985, 430 pp.; L. Baum, The Supreme Court, C Q Press, Washington
D.C., 1985, 270 pp.; A.S. Miller, The Supreme Court: Myth and Reality, Greenwood Press,
Westport (Conn.), 1978, 388 pp.; The supreme Court and Individual Rights, Congressional
Quarterly, Washington D.C., 1980, 303 pp.; E. Witt, A Different Justice. Reagan and the
Supreme Court, Congressional Quarterly, Washington D.C., 1986, 208 pp.; B. Woodward
en S. Armstrong, The Brethren. Inside the Supreme Court, Hodder and Stoughton, Kent,
1979, 558 pp.
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koesteren want het is de verwoording van het sociaal handvest afgesloten tussen
federaal gezag en burger. Die grondwet kan slechts via een ingewikkelde procedure
worden geamendeerd: ofwel via aanduiding van de te amenderen artikelen door een
twee derde meerderheid in Huis en Senaat, ofwel door bijeenroeping van conventies
op aanvraag van twee derde van de deelparlementen. Daarenboven moet in beide
gevallen drie vierde van de deelparlementen de nieuwe artikelen goedkeuren. Tot
nu toe konden op die manier aan de grondwet slechts zesentwintig amendementen
worden toegevoegd. Men kan zich dan ook met recht afvragen of de vitaliteit van de
Amerikaanse samenleving niet wordt ondermijnd door het vasthouden aan een
document geschreven in een ver verleden en onder omstandigheden die intussen
totaal veranderd zijn. Die vraag kan alleen worden beantwoord als men rekening
houdt met de belangrijke functie die het Supreme Court in de Amerikaanse
maatschappij vervult en met de visie die de grondleggers van de republiek hadden
op de rol die dit Hooggerechtshof in de samenleving diende te spelen. Daartoe hebben
we The Federalist geraadpleegd, een verzameling artikelen waarin drie van de
‘founding fathers’, Hamilton, Jay en Madison, de verschillende bepalingen van de
grondwet hebben verklaard. Ons interesseren met name de nummers 78 en 79 die
de oprichting van het Supreme Court behandelen2. Hamilton schrijft dat in een
democratie de rechterlijke macht een tegengewicht moet vormen voor de wetgevende
omdat zij alleen er borg voor staat dat de wil van het volk, zoals uitgedrukt in de
grondwet, kan primeren op die van de wetgever. Alleen onafhankelijke rechters zijn
in staat de indivuele burger te beschermen tegen onrecht en tegelijk te beletten dat
slechte wetten worden uitgevoerd. In de uitoefening van haar functie - de verdediging
van de vrijheid - wordt de rechterlijke macht evenwel beïnvloed door de ‘tirannie’
van de wetgevende en de uitvoerende macht. Waarom? Omdat, volgens Hamilton,
het Supreme Court kan worden bestempeld als de zwakste van de drie instellingen.
Het parlement bezit immers bevoegdheid op financieel vlak, de president op militair,
terwijl het de rechters aan dergelijke verregaande bevoegdheid ontbreekt. De
bedoeling van The Federalist is dus vrij duidelijk: met het voorbeeld van het tirannieke
Britse parlement nog fris in het geheugen en met het oog op het optreden van de
deelparlementen, wilden de grondleggers van de republiek bewerkstelligen dat de
rechten van de burger gevrijwaard zouden blijven. Het legislatief en het executief
orgaan zouden derhalve moeten gehoorzamen aan een wet van

2

The Federalist, nrs. 78 en 79 in Great Books of the Western World (nr. 43), Ed. R.P. Hutchins,
Encyclopedia Brittanica, Chicago e.a., pp. 229-234.
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hogere orde en een onafhankelijk rechterlijk orgaan diende op te treden als hoeder
van de grondwet.

Het Supreme Court in de Amerikaanse grondwet
Het artikel van de grondwet dat de bevoegdheid van het Supreme Court vastlegt was
een compromis tussen de stellingen van de twee groepen die op de conventie van
Philadelphia (1776) op een aantal vlakken lijnrecht tegenover elkaar stonden:
enerzijdse de federalisten van Hamilton, die pleitten voor de oprichting van een
Hooggerechtshof met verregaande bevoegdheden, anderzijds de republikeinen van
Madison, die het gezag van de rechtbanken in de deelstaten wensten te vrijwaren.
Uiteindelijk zag na lange discussies artikel drie van de grondwet het daglicht: ‘In
alle rechtszaken m.b.t. ambassadeurs en buitenlandse gezanten of m.b.t. deelstaten
kan het Hooggerechtshof rechtstreeks arresten vellen. In alle andere gevallen,
voorheen vermeld, zal het Hooggerechtshof slechts in laatste instantie uitspraak doen,
rekening gehouden met de door het Congres bepaalde uitzonderingen’. Een
onduidelijke tekst, vooral als men weet dat de ‘andere gevallen’ waarvan sprake
slaan op ‘alle wetten die de Verenigde Staten krachtens de in de grondwet toegekende
bevoegdheid zullen uitvaardigen’; zodat men tegelijk zou kunnen afleiden dat het
Congres niet de bevoegdheid bezit de rechtspraak van het Supreme Court aan banden
te leggen. Dit was de interpretatie van The Federalist, maar die werd allerminst
gedeeld door de aanhangers van Madison.
Stond in de grondwet weliswaar vermeld dat de rechters van de deelstaten zich
moesten houden aan de wetten van de federatie, dan bleef nog altijd de vraag open
of de federale instellingen zelf gebonden waren aan de jurisdictie van het
Hooggerechtshof. Het is de grote verdienste geweest van Chief Justice John Marshall,
dat de federalistische stelling het uiteindelijk heeft gehaald op de republikeinse. Dank
zij zijn rechtspraak is het Supreme Court immers kunnen uitgroeien tot een echt
grondwettelijk hof. Niet de grondwet, zoals zelfs beroemde auteurs als Tocqueville
foutief hebben geschreven, heeft ervoor gezorgd dat aan de ‘tirannie van het
wetgevend orgaan’ juridisch paal en perk werd gesteld, wel het Supreme Court zelf.
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Het Hooggerechtshof onder leiding van John Marshall (1787-1836)
Wil men een juist inzicht krijgen in de betekenis van het Supreme Court voor de
Amerikaanse samenleving, dan mag men niet voorbijgaan aan het arrest dat het
Marshallhof heeft geveld in de zaak ‘Marbury v. Madison’ (1803)3. Niet zozeer de
inhoud van het arrest moet onze aandacht gaande houden, wel het feit dat hier voor
het eerst het beginsel van judicial review werd bevestigd, het principe dat een gewone
wet ondergeschikt is aan de grondwet. Het Supreme Court verklaarde immers de
Judiciary Act van het Congres ongeldig omdat het oordeelde dat deze wet niet in
overeenstemming te brengen was met de geest van de grondwet. En dat is de kern
van de zaak: het Hof eigende zichzelf de bevoegdheid toe de grondwet te interpreteren.
Onder leiding van Marshall is het Supreme Court dezelfde weg blijven bewandelen.
Aan de implied powers van de federale instellingen (degene die niet expliciet
opgesomd zijn in de grondwet) werd een zeer ruime betekenis gegeven. Zo werd de
deelstaten opgelegd de onschendbaarheid van contracten te erkennen en moesten zij
tevens toestaan dat hun bevoegdheid op een aantal andere gebieden werd beknot ten
voordele van de federatie. Marhalls bedoeling was vrij evident: door eerst de macht
van het Hooggerechtshof uit te breiden in het nadeel van het Congres en door
vervolgens de macht van de deelstaten te beperken ten gunste van de federatie zouden
de doelstellingen zoals verwoord door The Federalist worden gerealiseerd, met name
zou de vrijheid van de individuele burger worden gewaarborgd. Lord Bryce sprak
dan ook over Marshalls beslissingen als ‘never having been surpassed and rarely
equaled by the most famous jurists of modern Europe or of ancient Rome’ (Abraham,
1985, 84). Het tij zou evenwel keren toen Marshall van het politieke toneel verdween.

Het Supreme Court in de periode 1830-1954
Gedurende de periode 1830-1860 werd het politieke leven van de VS beheerst door
de democratische partij, die beducht was voor een verregaande

3

Kort samengevat ging het om een federale rechter, Marbury, die nog definitief benoemd
moest worden door Madison, minister van buitenlandse zaken. Laatstgenoemde weigerde
de aanstelling omdat Marbury behoorde tot de federalisten. In de Judiciary Act had het
Congres de mogelijkheid voorzien dat het zelf zulke benoemingen zou kunnen verrichten.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

321
uitbreiding van het federaal gezag. Aan het hoofd van het Supreme Court stond nu
R.B. Taney, zelf aanzienlijk minder unionistisch dan zijn voorganger. Zo verklaarde
het Taneyhof in 1857 het zgn. Maine-Missouricompromis ongrondwettelijk: voortaan
zou het van een volkstelling afhangen of een staat behoorde tot Mason of tot Dixie
en gevluchte negerslaven dienden te worden uitgeleverd aan hun meesters. In dit
arrest leest men ook nog dat ‘een neger niet behoort tot het Amerikaanse volk, maar
tot de bezittingen van zijn meester’. Taneys visie inzake de relatie tussen deelstaten
en federatie stemde duidelijk overeen met die van de opeenvolgende democratische
presidenten die de VS toen regeerden. Had president Jackson b.v. zelf niet verklaard:
‘The authority of the Supreme Court must not... be permitted to control the Congress
or the Executive when acting in their legislative capacities’. (Abraham, 1985, 95)?
Uiteindelijk zou dit Supreme Court de tegenstellingen tussen noord en zuid verder
aanwakkeren: amper drie jaar na het omstreden arrest in de Dredd Scott-zaak breekt
de burgeroorlog uit. Terecht schreef in 1869 een (gematigd) journalist dat het Supreme
Court, ‘de meest verfoeide van alle Amerikaanse instellingen’, de samenleving naar
een catastrofe had geleid4.
Tussen 1880 en 1937 was het de republikeinse ideologie die de rechtspraak van
het Supreme Court beheerste: industriële ondernemingen werden beschouwd als
‘personen’ van wie de rechten door het veertiende amendement dienden te worden
beschermd. Wetten die het Congres had uitgevaardigd met als doel paal en perk te
stellen aan de misbruiken waaraan bepaalde bedrijven zich schuldig hadden gemaakt,
werden ongrondwettelijk verklaard (zo b.v. de Sherman Antitrust Act of de Interstate
Commerce Act). Probeerden sommige deelstaten de arbeidsduur te reglementeren,
dan werden zulke initiatieven door het Hooggerechtshof steevast gedwarsboomd.
Ook op het vlak van de interraciale verhoudingen nam het Hof een allesbehalve
menslievende houding aan: de apartheidspolitiek verwierf in het zuiden een juridische
basis (Arrest Plessy v. Ferguson, 1896). Tegelijk steunde het Hof de wetgevende
macht wanneer deze laatste een hetze ontketende tegen verdachte individuen met
‘socialistische opvattingen’. In de vroege jaren dertig werd het Supreme Court
geregeerd door een conservatieve coalitie van vijf rechters die systematisch de
maatregelen van het New Deal-programma van president Roosevelt ongrondwettelijk
verklaarden. Tegen deze republikeinse meerderheid besloot de president grove
middelen te gebruiken: voor elke rechter boven de zeventig zou hij er

4

Geciteerd door I.R. Kaufman, Keeping Politics out of the Court, in New York Times Magazine,
9 december 1984, p. 82.
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een nieuwe benoemen. (Zover kwam het uiteindelijk niet omdat één rechter vrijwillig
besloot de president aan een meerderheid te helpen terwijl een andere ontslag nam).
Deze crisis heeft het prestige van het Hof lange tijd zware schade berokkend. Pas na
de Tweede Wereldoorlog zou daar verandering in komen.

Het Warrenhof (1954-1969) en de Bill of Rights
Tijdens de periode 1954-1969 leidde Earl Warren het Supreme Court. Alle
waarnemers zijn het erover eens dat, met uitzondering van J. Marshall, geen enkele
andere Chief Justice zulk een stempel heeft gedrukt op het politieke leven van de
VS. Volgens Warren dienden rechters ervoor te zorgen dat het recht niet te soepel,
maar ook niet te stringent werd toegepast. Zij moesten één belangrijk principe voor
ogen houden: de vrijheid van het individu. De deelstaten moesten zich houden aan
de beginselen uiteengezet in de Bill of Rights. Warren stelde vast dat in het verleden
het Supreme Court weinig had ondernomen om de burgers te beschermen tegen de
deelstaten. Had J. Marshall zelf niet verklaard dat de Bill of Rights alleen van
toepassing was op de federatie? Had het Supreme Court tijdens de jaren dertig niet
meer oog gehad voor de bescherming van het recht op eigendom en de toepassing
van het beginsel van het vrije contract dan voor de verdediging van de rechten van
de gewone man?
Voor een ware ommekeer in de rechtspraak zou men echter moeten wachten tot
1954, het jaar waarin Earl Warren zelf voorzitter werd van het Supreme Court. Die
ommekeer werd ingeluid op het vlak van de zgn. political questions. Waar nl. in het
verleden het Supreme Court steeds het beginsel had gehuldigd van de strikte scheiding
van machten, zag het Warrenhof er constitutioneel geen graten in op te treden op het
domein van het Congres, wanneer het meende dat het legislatief orgaan de rechten
van de burger met de voeten trad. In 1962 maakte Warren een einde aan de
onrechtvaardige verdeling in kiesdisctricten omdat hij vond dat het hier minder een
politiek dan wel een juridisch vraagstuk betrof. Hetzelfde gold voor de burgerrechten
van de zwarte. Het Warrenhof heeft niet opgehouden de praktijken van racisme en
apartheid in het zuiden te veroordelen. De segregatie naar ras werd ongrondwettelijk
verklaard en gedurende de jaren zestig heeft het Hof zijn volle steun gegeven aan de
pogingen van het Congres om elke discriminatie op het vlak van stemrecht af te
schaffen. Verder brak het Warrenhof een lans voor de bescherming van de rechten
van de verdachte. Iemand die was aangehouden moest zo snel mogelijk
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voor de rechter kunnen verschijnen en bezat het recht op een proces met gezworenen
en getuigen. Geen beklaagde mocht worden gedwongen een bekentenis af te leggen
en hij kon niet tweemaal voor dezelfde misdaad terechtstaan; ook werd bepaald onder
welke omstandigheden de politie huiszoekingen mocht verrichten. Ongemeen
belangrijk was het arrest in de zaak ‘Griswold v. Connecticut’ (1965) omdat het hier
ging om de bevestiging van het recht op privacy (concreet: de verkoop van
voorbehoedmiddelen die door Connecticut werd verboden) dat als zodanig niet
expliciet vermeld staat in de Bill of Rights. Ook de minder welgestelde Amerikaan
werd door Warren in bescherming genomen: de beklaagde moest kunnen rekenen
op financiële steun van de federatie, de bewegingsvrijheid van de pauper mocht niet
worden beperkt en de kiescijns moest worden afgeschaft. Verder heeft het Hof het
recht op vrije meningsuiting krachtig verdedigd en maakte het een einde aan de
verplichte registratie van leden van de communistische partij, terwijl de Subversive
Activities Control Board werd opgedoekt. Controversieel was Warrens beslissing
m.b.t. de afschaffing van het schoolgebed en van de bijbellezing in de openbare
middelbare scholen. Het Warrenhof zelf bekommerde zich echter weinig om de
kritiek en ging in de volgende jaren onversaagd verder de scheiding van kerk en staat
te decreteren...

De reactie in de jaren zeventig en tachtig: het Burgerhof
President Nixon, zelf een uitgesproken vijand van Warren, had gedurende zijn
verkiezingscampagne van 1968 zijn conservatieve achterban moeten beloven rechters
aan te stellen die minder geneigd zouden zijn de rechten van allerlei minderheden te
verdedigen. Nixon kreeg daartoe de kans, maar voorlopig lijken zijn vier rechters
(Burger, Blackmun, Powell en Rehnquist, later aangevuld met Stevens) er (nog) niet
in geslaagd te zijn een totale ommekeer te bewerkstelligen in de jurisdictie van het
Supreme Court. Wat de political questions betreft, aarzelde het Burgerhof niet zich
te scharen aan de zijde van de president in een controverse met het Congres. Met
betrekking tot het rassenvraagstuk kan men een lichte achteruitgang vaststellen:
sommige programma's van positieve discriminatie werden veroordeeld en in
tegenstelling tot vroeger moet momenteel het slachtoffer het bewijs van discriminatie
leveren. Daar staat tegenover dat de rassensegregatie in openbare scholen verboden
bleef en dat busing en de meeste projecten van affirmative action behouden werden.
Vooral m.b.t. de rechten van de beklaagde werden de beslissingen van Warren
terugge-
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schroefd. Zo is voortaan huiszoeking gebonden aan minder strikte regels, mag
onrechtmatig verworven bewijsmateriaal in zekere omstandigheden tijdens een
rechtsgeding worden gebruikt en kan een afgedwongen bekentenis van een beklaagde
tegen hem worden ingebracht. Ook kunnen we spreken over een achteruitgang wat
de rechten van de minderbedeelden betreft: een niet-kapitaalkrachtige beklaagde
geniet niet meer het onvoorwaardelijke recht op financiële bijstand, een staat hoeft
niet langer een identiek vervangingsinkomen te verschaffen aan mensen die zich in
dezelfde sociale positie bevinden, terwijl de vreemdelingen daarvan volledig mogen
worden uitgesloten.
Omtrent de houding van het Burgerhof t.o.v. de doodstraf bestaat een tijdlang een
zekere verwarring. In 1972 verwierp het Supreme Court nl. een arrest van het
Hooggerechtshof van Georgia dat de toepassing van de doodstraf had geëist in een
groot aantal gevallen, dit op basis van het achtste amendement dat ‘wrede en
ongewone straffen’ verbiedt. Tegelijk nodigde het Hof echter de deelstaten uit
nauwkeurige criteria uit te werken omtrent de toelaatbaarheid van de doodstraf. De
tegenstanders van de doodstraf hadden te vroeg gejuicht want vier jaar later besliste
het Supreme Court dat de doodstraf moest worden voltrokken wanneer de grondwet
van de deelstaten hiertoe de mogelijkheid voorzag. Anderzijds heeft het Burgerhof
de toepassing van de Bill of Rights uitgebreid tot het recht op abortus gedurende de
eerste drie maanden van de zwangerschap (Arrest Roe v. Wade, 1973). Een beslissing
even controversieel als die van Warren inzake het schoolgebed, niet alleen omdat
het Hof zich hier duidelijk aan de zijde van één bepaalde levensbeschouwelijke groep
binnen de samenleving schaarde, maar ook omdat het de beslissingen van de
deelparlementen terzake bewust heeft genegeerd. Net als zijn voorganger heeft het
Burgerhof zich echter allerminst bekommerd om de kritiek die na dit arrest is
losgebarsten; integendeel zelfs: het verdedigde bij diverse gelegenheden opnieuw
het recht van de vrouw om zelf te beslissen of ze de zwangerschap wil onderbreken
of niet. De vrije meningsuiting geniet duidelijk minder Burgers belangstelling: staten
mogen de publikatie van ‘obscene’ teksten verbieden, journalisten moeten hun
bronnen aan de openbaarheid prijsgeven, politici wier goede trouw door de pers
wordt betwijfeld moeten inzage krijgen in alle relevante documenten. Anderzijds
mogen we niet vergeten dat juist in 1971 het Burger hof de New York Times en de
Washington Post toelating gaf de Pentagon Papers te publiceren, hoewel het ministerie
van justitie uitdrukkelijk de inbeslagname van de teksten had gevraagd (Arrest New
York Times v. United States, 1971). Drie jaar later zal het Supreme Court president
Nixon dwingen de omstreden geluidsbanden te
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overhandigen aan de speciale Watergate-aanklager, een arrest dat zal leiden tot het
ontslag van die president (Arrest United States v. Nixon, 1974).
Inzake de scheiding van kerk en staat hangt het Burgerhof duidelijk andere
opvattingen aan dan dat van Warren, al zijn de conservatieve rechters er niet steeds
in geslaagd hun mening door te drukken in het besluitvormingsproces van het Hof.
Zo is voortaan hulp van de staten aan het vrij middelbaar onderwijs toegelaten, ‘op
voorwaarde dat zij het godsdienstonderricht niet gunstig beïnvloedt’. Financiële steun
aan het hoger onderwijs kan de federatie enkel verstrekken ‘op voorwaarde dat die
steun niet wordt gebruikt voor godsdienstige doeleinden’. Alleen inzake
vrouwenemancipatie huldigt het Burgerhof echt progressieve opvattingen, reeds vóór
president Reagan de eerste vrouwelijke opperrechter van de VS, S. O'Connor,
benoemde. Zo mogen ondernemingen bij hun aanwervingsbeleid niet discrimineren
naar geslacht; vrouwelijke werknemers die zonder reden werden ontslagen kunnen
schadevergoeding eisen; op het vlak van sociale zekerheid dienen identieke regels
voor mannen en vrouwen te worden toegepast; positieve discriminatie ten gunste
van vrouwen is toegelaten.

Betekenis van het Supreme Court
1. Het Supreme Court speelt dus een belangrijke rol in het sociale, economische en
politieke leven van de VS. Treedt het Hof echter ook onafhankelijk genoeg op zodat
het in staat is de vrijheid van de individuele burger te verdedigen? Het antwoord op
die vraag moet genuanceerd klinken. Enerzijds worden rechters door president en
senaat voor het leven benoemd zodat hun beslissingen in tegenstelling tot die van
Congres en executief op korte termijn niet kunnen worden herroepen. Anderzijds
zal natuurlijk elke president trachten rechters aan te stellen die zijn ideologische
voorkeur weerspiegelen, zodat hun arresten het politieke en sociale leven van de
maatschappij beïnvloeden lang nadat de president zelf van het toneel is verdwenen.
Toch bleek ook uit ons geschiedkundig overzicht dat rechters, eenmaal benoemd,
vaak meer onafhankelijkheid aan de dag legden dan gehoopt door het Witte Huis.
Niet alleen het wetgevend en het uitvoerend orgaan proberen in te werken op de
besluitvorming van het Hof, dat doen ook belangengroepen, zij het onrechtstreeks.
Het Supreme Court moet immers een selectie maken uit de talrijke aanvragen tot
tussenkomst, waarvan jaarlijks minder dan 3% kan worden behandeld. (In 1930
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waren er ongeveer 900 aanvragen; in 1975, 4.000; in 1979, 4.700; in 1983, 5.300).
De rechters opteren blijkbaar voor die gevallen waarover een uitspraak met ongeduld
wordt verwacht, omdat zij belangrijke gevolgen kan hebben voor elders in het land
gevoerde rechtszaken.
2. Amerika is een mainstream-samenleving. Bestaat er in de VS weliswaar een
culturele pluriformiteit, dan huldigt de meerderheid toch bepaalde standpunten op
sociaal en economisch vlak waarover ze nauwelijks een afwijkende mening gedoogt.
Volgens die meerderheid hebben minderbedeelden in de samenleving (armen,
kleurlingen, illegalen, beklaagden, seksuele minderheden...) hun sociale of
economische achterstelling uitsluitend aan zichzelf te wijten. The Federalist had in
dit opzicht gelijk: Congres en executief zijn gewoonlijk te afhankelijk van de
meerderheid om de rechten van deze categorieën, die (met uitzondering misschien
van de zwarten in de jaren zestig) geen invloedrijke belangengroepen achter zich
hebben, efficiënt te verdedigen. In zulke omstandigheden is het belangrijk dat er een
derde macht bestaat die minder gevoelig voor druk van buitenaf, de bescherming op
zich neemt van diegenen die in de mainstream-samenleving niet meetellen. Het pleit
voor het Hooggerechtshof dat het na verloop van tijd die taak heeft aanvaard, zelfs
al is het daarbij zijn grondwettelijke bevoegdheden te buiten gegaan. Vooral het
Supreme Court voorgezeten door Earl Warren heeft die dynamische visie enthousiast
toegepast op alle domeinen van het sociaal-economisch leven... en is daarbij, naar
Amerikaanse maatstaven, misschien te hard van stapel gelopen. Vandaar dat vanuit
republikeinse hoek telkens weer het verwijt werd gehoord dat het Hof de intenties
van de Founding Fathers heeft verraden door zich te mengen in zaken als racisme,
godsdienst en abortus, levensbeschouwelijke vraagstukken die nergens in de grondwet
staan vermeld en waarover negen niet-verkozen individuen zich uitspreken en daarbij
wetten negeren die door democratisch verkozen parlementsleden werden gestemd.
3. In de jaren tachtig, het tijdperk van nieuw-rechts, van de yuppies met hun
macho-idolen, schijnt een groot deel van de publieke opinie deze republikeinse
stellingen te steunen. Vandaar de roep naar een nieuw mainstream-beleid dat moet
worden gevoerd door conservatieve rechters. President Reagan heeft reeds een
gedeelte van die wens vervuld door de benoeming aan te kondigen van twee
ultra-conservatieve rechters, O'Connor en Scalia, en door de promotie tot Chief
Justice van de al even conservatieve Rehnquist, de enige rechter die in het verleden
consequent tegen nagenoeg elke maatregel voor de gelijkberechtiging van
minderheden heeft gestemd. Intussen bidden de predikanten van de moral majority
voor het spoedig overlijden van de gehate Brennan en Marshall, de twee overblijvende
pro-
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gressieve rechters van het Warrenhof. Vanzelfsprekend hoopt nieuwrechts dat de
door president Reagan aangestelde rechters erin zullen slagen de wat zij noemen
‘linkse’ interpretatie van de Bill of Rights te corrigeren. Mocht het zover komen,
dan staan Amerika nog woelige jaren te wachten. Intussen kan men alleen maar
hopen dat het Supreme Court zelf trouw blijft aan Thomas Jeffersons boodschap: ‘I
have sworn upon the altar of God eternal hostility against every form of tyranny over
the mind of man’.
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De naakte feiten
Over het vermeende expressionisme van Egon Schiele
Bart Verschaffel
De droom en de nachtmerrie
De vrienden van de Nieuwe Kunst en van de Ware Schoonheid - Olbrich, Hoffmann,
Klimt, Hodler, Knopff, Moser, Bahr, von Hofmannsthal - willen niet enkel schoonheid
zien of maken, maar ook door de kunst en de schoonheid verlost worden. Ze vragen
niet enkel dat de kunst ‘waar’ zou zijn, maar ze willen zèlf ‘waar’ zijn, ‘waar’ en
dus ‘schoon’ leven. De poging om van het leven kunst te maken en zo zichzelf te
redden levert het ambitieus project van verschoning, de bekende Weense apotheose
van de decoratie op waarin alles - of althans al het persoonlijke, dat wil zeggen: het
ganse huis - opgaat. De Art Nouveau, de Jugendstil verschoont behang, kleren, bestek,
meubels, siervoorwerpen, lampen, boekomslagen, handschrift, gevel, dak, gevoelens.
Alles wordt sierlijk, golft zoals planten en kleren onder water. Alles glanst, alles
wordt puur, wordt zuiver. Schoonheid wordt een levenssfeer, een levenselexir.
Volgens een opschrift boven de Beethovenfries van Klimt zal de kunst ons ‘naar het
hoogste koninkrijk leiden’ en ‘zuivere vreugde, zuiver geluk, zuivere liefde brengen’.
De poging om zèlf kunst te worden, om de droom werkelijk te maken, maakt van
het leven een droom, wordt de poging de schone droom als werkelijkheid te leven.
Maar waarom moet alles ‘mooi’ zijn, en met kunst bekleed worden? In de
burgerlijke 19e eeuw vallen de levenssferen uit elkaar. Die verdeling is niet een
denkbeeld of een methodische scheiding die sommige mensen soms maken. Het is
een cultuurconditie, een geleefde verbrokkeling. Kunst is kunst, zaken zijn zaken,
feiten zijn feiten, dood is dood, privé is privé, publiek is publiek, voorbij is voorbij.
De verbindende waarden, die feit en waarde, schoonheid en geld, binnen en buiten,
dood en zin, herinnering en verwachting op elkaar betrekken en de betekenissen
ordenen worden vervangen door ongeloofwaardige burgerlijke constructies. Of ze
worden een
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schouwspel: in het theater, in de opera, in de kerken van de burger wordt al het ware,
goede, schone, wrede, hoge en diepe als schouwspel en als ideaal, en dus als datgene
wat men niet is ten tonele gevoerd. De zuivere, homogene Nieuwe Schoonheid kan
begrepen worden als een saus die over die verbrokkeling gegoten wordt, ze bedekt
en wil doen vergeten middels een stijleenheid. De eenheid van uitzicht ‘verzoent’
ambacht en industrie, schoonheid en functie, genie en traditie, individu en volk, stad
en natuur, de oude en de nieuwe wereld. Het leven als ‘Gesamtkunstwerk’ is de
poging om via de kunst, in de droom van de schoonheid, het uit elkaar gevallen leven
tot een ‘Gesamtheit’ te maken. Maar dat geheel is een fictie, en ‘sluit’ slechts in de
roman, in beeltenissen, in het Huis van de Stoclets, in de droom van het schone leven.
De Nieuwe Kunst verdroomt en verschoont alles. Alles wordt vertroostend mooi:
liefde, eenzaamheid, waarheid, dieren, bloemen, vrouwen, lente, herfst, geweld,
dood. Er ligt een waas op alles, niets is echt naakt, niets is verschrikkelijk. Maar in
elke droom, en dus ook in de zoete droom van de schoonheid en zuiverheid en
volmaaktheid, ligt het duister op de loer. De zuiverheid heeft weet van zijn tegendeel,
de dagdroom dreigt om te slaan in een nachtmerrie. De droombeelden van rust,
zuiverheid, nostalgische schoonheid, de prachtige lichamen en jonge erotiek kunnen
omslaan in angstvisioenen, in de beelden van wat kan gebeuren, van maskers en
gedrochten, van de mogelijkheid die net niet of net niet meer reëel is, van overdaad,
geweld, chaos, geweld, perversiteit, van de verbrokkeling, de angst die in alle hoeken
en kanten schuilt.
Klimts De Liefde van 1895 is een verschijning, is als een beeld in het water: tegelijk
dichtbij en ver, licht wazig, zonder coördinaten. Het beeld van de omhelzing loopt
uit in een donkere mist waarin, bovenaan, een reeks gezichten met onder meer een
afzichtelijk masker doorschijnen. Soortgelijke ‘lelijke’ zones in de allegorieën van
de Filosofie, de Geneeskunde en het Recht die Klimt voor de Aula Magna van de
universiteit heeft geschilderd, hebben een rel veroorzaakt en tot de weigering van de
doeken geleid. De omslag van de droom in een nachtmerrie, van de esthetiek van
het schone in een esthetiek van het lelijke is te zien bij Klimt, en is al helemaal
gemaakt bij Kubin, Kokoschka, Boeckl, Munch. Hij is gemaakt bij een aantal
surrealisten, bij Francis Bacon, Rainer, Brus en Nitsch, en bij de lange rij van
twintigste eeuwse wilde schilders en beeldhouwers, de schilders van afzichtelijke,
vervormde, verscheurde, opengehakte lichamen en gezichten. De goede ‘lelijke’
werken drukken - het wordt zo dikwijls gezegd dat het wel waar zal zijn - de chaos
uit of al wat we met behulp van dat woord trachten te benoemen. Of beter: ze herhalen
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de oergeste van het vestigen van betekenis, ze reconstrueren de prototypische figuratie,
die wat aan de orde en de betekenis voorafgaat voor de eerste keer vormt en tot beeld
maakt en in dat beeld wil bezweren. En de zwakke werken van die aard trachten ons
te doen schrikken en lukken daar soms in, door vage gelijkenissen te schilderen van
de dingen waar we schrik van hebben.
Maar het is belangrijk in gedachten te houden dat deze beelden van de nacht en
van de onderkant van de schoonheid imaginaties blijven. De nachtmerrie is zelf ook
een droom. De beelden van de Schoonheid én van de Lelijkheid, van de hemel én
de hel, worden beide met het derde oog of met het geestesoog gezien. De schilder is
in beide gevallen een visionair en magiër. Deze beelden komen niet uit de wereld,
ze gaan aan het licht en aan de duidelijkheid van de wereld vooraf.

Het ‘expressionisme’ van Schiele
Egon Schiele wordt, op basis van een zekere vormgelijkenis die een aantal doeken
en tekeningen te zien geven, bij de esthetici van de nachtmerrie gerekend. Schiele
is, zo heet het, een expressionist. Hij legt beelden vast van zijn innerlijke zien, van
wat niet aan de oppervlakte leeft maar ondergronds, in de diepte dreigt en werkt. De
schilder en zijn publiek worden geschokt en gegrepen door beelden die volstrekt
ongezien zijn maar toch herkend worden, omdat zij ze altijd al in zich dragen, omdat
de beelden, ‘l'inachevé plein de terreur qui dort si mal en nous’ bovenhalen (Valéry).
Deze opvatting krijgt steun in een aantal uitspraken van Schiele in zijn brieven, ze
past bij zijn nogal zwakke ‘expressionistische’ gedichten - ook al wijst het
clichématige van de uitspraken en teksten er op dat de toen nog erg jonge, weinig
geschoolde Schiele de woorden en gedachten van zijn omgeving gewoon overneemt.
Arthur Roessler, een der eerste en meest trouwe verzamelaars van Schieles werk,
heeft al vroeg - in 1912 - in deze zin over Schiele geschreven: ‘Enkele van Schieles
beelden tonen hoe hij het innerlijke van de mens naar buiten kan brengen, en men
heeft gegruwd bij de aanblik van wat verborgen werd gehouden... Hij heeft bezetenen
geschilderd, in hun verpletterende en onzegbare zieleleed verstard... Perplex zag hij
verstijfde, vervormde, gerimpelde handen, de gele vingernagels... Hij, de
“Neu-Gothiker”, zag en schilderde’. Deze ‘expressionistische’ interpretatie wordt
snel pasmunt, zoals in deze slecht geschreven regels uit een krantencommentaar bij
de Europalia-tentoonstelling: ‘zeer getormenteerd, spreekt uit zijn schilderijen het
leed van de eenzame, de
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pijn en de wanhoop van de lijdende’ en ‘zijn landschappen en stadsgezichten worden
vervormd door zijn gekwelde belevenissen’. Leed, eenzaamheid, pijn, wanhoop,
lijden, kwelling: het is een beetje te diep om waar te zijn, echt sterke woorden en
beelden kunnen niet veel van dat soort ‘diepte’ verdragen.
Ik zal hier tegen deze verspreide stelling ingaan en verdedigen dat de beste Schiele
geen expressionist is, en dat een hele reeks expressionistisch genoemde tekeningen
en schilderijen helemaal niets uitdrukken en dus ook geen ‘pijn, lijden, kwelling’
enzovoort uitdrukken. Of, preciezer geformuleerd: bij Schiele slaat de dagdroom van
de schoonheid niet om in de nachtmerrie, in bezwerende kunst, in het visioen van
de eerste betekenis. Schiele schildert geen droombeelden, maar feiten. Schiele droomt
niet de droom van schoonheid in de lelijkheid verder. ‘Wenn einer träumt’, dicht von
Hoffmannsthal, ‘so kann ein Uebermass geträumten Fühlens ihn erwachen machen’.
Schiele is een virtuoos tekenaar en een virtuoos kolorist. Hij heeft zoals Klimt een
bijzonder mooi handschrift, en heeft ongelooflijk mooie, soms onwezenlijk perfecte
beelden gemaakt. Zijn vele landschappen en vooral zijn stadsgezichten zijn zeer
mooi, ingehouden melancholisch, heel subtiel. Veel van zijn naakttekeningen en
vooral de vele geschilderde portretten zijn evenzo zeer esthetiserend, het vroege werk
in de stijl van Klimt, later in een zeer persoonlijke stijl. Maar ze blijven tot op het
laatst erg mooi, soms - in de late portretten van zijn vrouw bijvoorbeeld - van een
dromerige, vertroostende schoonheid. De Dood uit 1915, geschilderd in volle oorlog,
is niet brutaal en niet onherroepelijk, maar een lang afscheid, weemoed (Afb. 1).
Alles is mooi, ook de dood, ook de droefenis in de ogen van de vrouwen, ook de
gebroken kruiken, ook de vervallen molens. Alles is met gevoel aangeraakt, niets is
hier echt naakt - niets is zonder tover, niets is zonder bedekking. Het overgrote deel
van Schieles werk blijft esthetiserend, zelfs decoratief.
Maar een reeks meestal gekleurde tekeningen en een paar schilderijen uit 1910 en
1911 tonen geen verdroomde, van kalm gevoel of van geweldige betekenissen
verzadigde beelden. Schiele wordt wakker aan de overzijde van droom en nachtmerrie,
van de schoonheid en lelijkheid, en schildert feiten. Hij schildert onversierd de dingen
zoals ze zijn, voor ze subjectief bezet zijn, voor ze met gevoel en met stemming het weze schoon of lelijk, rust of angst - gevuld worden. Hij schildert de dingen - de
lichamen - voor ze een binnenkant hebben.
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afb. 1: De dood en het meisje (1915)

De naakte feiten
Het feit, de feitelijkheid waarover sprake, is niet het feit van de wetenschap. Het is
niet het doorzichtige, met begrippen en theorieën goed bevriende, zorgvuldig
gedefiniëerde complex van kenmerken of van mathematische waarden. Het feit
waarvan sprake is het uitgeklede ding, het ding dat niet door betekenis beschermd
wordt, dat geen waarde draagt, dat niet herkend wordt. De wereld, schrijft Schieles
leeftijds- en stadsgenoot Wittgenstein in de Tractatus, ‘zerfällt in Tatsachen’. De
wereld valt uit elkaar in feiten, en die feiten dragen geen waarde, ze hebben geen
betekenis. ‘Hoe de wereld is, is voor het hogere volstrekt onverschillig’ en ‘God
verschijnt niet in de wereld’. Waarde, betekenis, ‘het hogere’ is geen deel van de
wereld, is niet een feit, en bestaat dus niet in de strikte zin van het woord. Men kan
er bijgevolg niet over spreken. De feiten zijn waardeloos, en blijven alleen achter.
De zinervaring is een privé-gebeuren dat niets meer vertelt over hoe de wereld is.
Zij is een aparte sfeer, die in de wereld, tussen de feiten geen plaats meer vindt. In
de De Brief van Hugo von
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Hofmannsthal schrijft Lord Chandos, een schrijver die niet meer bij machte is te
schrijven, aan de filosoof en taalcriticus Francis Bacon: ‘zoals ik ooit eens met een
vergrootglas een stuk van de huid van mijn vingers heb gezien, zo zag ik de mensen
en wat ze deden: alles viel uit elkaar in stukken, en die stukken opnieuw in stukjes,
en niets liet zich nog door een begrip samenhouden’.
De wereld ligt uit elkaar, ligt dichtbij, vlak voor ons, maar ver van onze woorden,
begrippen, gevoelens, waarde, betekenis die - vroeger - de dingen konden
samenhouden, en de indruk gaven dat de wereld een vertrouwd en toegankelijk geheel
was. De wereld is niet een chaos, is niet bedreigend of absurd, maar van woorden
en gevoelens verlaten. Een feit: betekenisloos, onbedekt, naakt. Goethe heeft de
klassieke mens omschreven als iemand die zich ‘één weet met de wereld en de
objectieve buitenwereld dientengevolge niet als iets vreemds ervaart dat op de
innerlijke wereld van de mens afkomt; hij herkent zich in de wereld, herkent de
“tegenbeelden” (Gegenbilder) van zijn innerlijk, beelden die zijn ervaring
beantwoorden’. De naaktheid van de wereld of, anders gezegd, de wereld van het
geïsoleerd, fragmentair karakter van de zinervaring is wat verschijnt na de dood van
de klassieke mens.
Enkele kunstenaars hebben de naakte wereld geschilderd: Van Gogh, De Chirico
in een aantal metafysische stadsgezichten en stillevens. Bij Van Gogh zijn de dingen,
de landschappen, zelfs de mensen niet mooi en niet lelijk. Ze zijn niet ‘gestemd’, ze
klinken niet in akkoord met ons ‘binnen’. De dingen die hij schildert zijn niet poëtisch
ver, ze worden niet voorgesteld. Van Gogh toont niet zijn zicht op de dingen, hij
interpreteert niet. De wereld zit er niet achter kijkglas of achter een sluier, maar is
heel dicht, heel hard, vreemd en verschrikkelijk. Maar de verschrikking is niet
fantasmatisch: ze is niet de schok van herkenning voor beelden die uit onze ziel zijn
bovengehaald, voor beelden van wat wij verbergen. Van Gogh toont een wereld die
van alles ontdaan is, een wereld die we nog niet gezien hadden. Schieles landschappen
of stadsgezichten daarentegen zijn nooit naakt. Hij heeft een dubbel gemaakt van
Van Goghs Slaapkamer te Arles (1888). Van Goghs kamer is heel hevig geweldig,
alle dingen trillen, het is hard daar te slapen. Schieles Slaapkamer te Neulengbach
(1911) is een klein juweel, dicht gedetailleerd, vrolijk gekleurd, alles flonkert van
plezier (afb. 2). Veel portretten en ook veel naakten van Schiele zijn zoals dit interieur
en zoals de landschappen: bedekt, gevuld met wat ons vertrouwd is. Maar een aantal
portretten en naakten zijn écht naakt. En het naakt bij Schiele begint met de handen.
De handen staan vreemd en ze bepalen Schieles beelden. Maar de interpre-
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afb. 2: Slaapkamer te Neulengbach (1911)

tatiefout die hier dikwijls wordt gemaakt en tot de vlugge conclusie van Schieles
‘expressionisme’ leidt, is dat deze handen iets uitdrukken. De fout is begrijpelijk,
want de handen zijn mét het gezicht de plek waar wij eerst uitdrukking zoeken, waar
wij betekenis en gevoelens lezen. Handen zeggen altijd wel iets, ze zijn nooit zomaar
wat ze zijn. Maar de zogenaamd vervormde, verkrampte, opengesperde handen van
Schiele grijpen of graaien niet, ze zoeken geen steun, strekken zich niet ten hemel,
ze spreiden zich niet in wanhoop. Bijvoorbeeld deze handstanden (en men kan de
reeks naar believen langer maken): de duim geknikt in de hoogte, de wijsvinger
omhoog en de overige vingers aaneengesloten omlaag gesperd;
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de pink en de ringvinger aaneengesloten omlaag, de middenvinger, wijsvinger en
duim eveneens aaneengesloten omhoog gesperd. Geen van deze beide poses lukt
onmiddellijk. De handen in de houding zetten én houden is, en blijft zolang de pose
duurt, een technisch probleem. De handstanden zijn niet de onmiddellijke of
natuurlijke expressie van kwelling, pijn, of om het even welke heftige emotie. Het
zijn volstrekt kunstmatige, geheel gecomponeerde, uit meer dan één beweging of
vingerhouding samengestelde poses. Aan deze houdingen gaat een ‘technische’
aandacht vooraf, een moment waarin de hand zuiver instrument wordt. Ipso facto
wordt elke onmiddellijke uitdrukking waarin het ‘binnen’ de huid en de verschijning
met geweld bezet, onmogelijk. Schiele bevriest de handen in een dergelijke
experimentele, geheel uitdrukkingsloze houding: voor ze opnieuw - en ditmaal
bewust, zoals in het toneel- of mimespel, in poppenspel of dans - gecodeerd worden1
(afb. 3, 4). De aandacht die Schiele dan voor die handen opbrengt is een aandacht
voor een feit. Het is een welhaast anatomische aandacht die, in tegenstelling tot de
aandacht van de arts, nog niet weet wat een hand is. Schiele ziet alle details apart als
onder een loupe - nagels, haartjes, aders, kloven, kneukels - en zet de hand opnieuw
in elkaar. Die wordt dan te groot en te gedetailleerd voor het lichaam, wordt afwijkend
en te hard gekleurd, is een stuk dat nergens bij hoort. Schieles handen zijn niet vol
van betekenis, ze zijn niet toegankelijk, ze zijn niet te verstaan. Ze zijn misschien
verschrikkelijk om te zien, ze zijn misschien in verschrikking geschilderd, maar ze
drukken geen verschrikking uit.
Zoals de handen, zo zijn soms hele lichamen: zonder binnenkant, uitdrukkingsloos,
naakt. Schiele is bekend voor zijn erotische vrouweportretten, en wordt in de literatuur
zelfs een erotomaan genoemd. Maar niet alle lichamen zonder kleren zijn naakt. In
de rituele naaktheid, in de macabere fantasie, in de dans, in het spel van de erotiek
betekent het lichaam, bete-

1

Schieles zgn. ‘expressionistische’ handstanden zijn m.i. in werkelijkheid experimentele
mime-houdingen. Men kan hier herinneren aan de vriendschap tussen Schiele en Erwin von
Osen, die zichzelf ook Mime von Osen noemde. Op het belang van deze vriendschap is,
meen ik, onvoldoende gewezen. Osen was een schilder en een begaafd mimespeler en was
blijkens getuigenissen een zeer sterke persoonlijkheid die een tijdlang Schiele zeer nabij
stond en een grote indruk op hem heeft gemaakt. Hun vriendschap dateert van de Academie.
Beiden waren lid van de Neukunstgruppe, een kleine groep kunstenaars die in 1909 met
lawaai de Academie verlaten. In 1910 - het jaar waarin Schiele het sleutelwerk voor mijn
betoog maakt - heeft Schiele een reeks belangrijke naaktportretten naar Osen gemaakt. Verder
valt uit de memoires van Arthur Roessler te leren dat Schiele een meer dan gewone
belangstelling had voor diens verzameling oosterse schaduwpoppen, waarmee hij met veel
vaardigheid dikwijls urenlang speelde. Roessler heeft Schiele trouwens een pop geschonken.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

336

afb. 3: Zelfportret met zwarte vaas (1911)

afb. 4: Studie van een hand (1910)
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kent de naaktheid. Het lichaam dat verlangt of verlangd wordt is allesbehalve naakt:
het is helemaal niet wat het is, het is opgenomen in een betekeniseconomie. Het
lichaam van verlangen wordt gevonden, maar wordt terzelfdertijd uitgevonden, het
wordt door het verlangen zelf gemaakt. Het is vol van herinneringen, gelijkenissen,
verhalen. Het verleidelijke lichaam wordt herkend, is altijd al zusterlijk vertrouwd.
Het is datgene wat het verlangen wel mist, maar kent. Schiele heeft grote reeksen
erotische en dus toegankelijke naakten gemaakt. Maar in een aantal tekeningen,
bijvoorbeeld in een Naakt met zwarte kousen uit 1910, wordt de betekenis uit het
lichaam verdreven (Afb. 5).
Het gezicht zoekt geen contact, neemt niet het eigen lichaam in bezit, zegt niet
iets over zichzelf. De vrouw doet niet iets met haar lichaam. De handen worden apart
genomen, ze zijn te groot en te hard gekleurd voor de rest van het lichaam - ze zijn
niet deel van een huid die het ganse lichaam omspant. Het corpus zelf wordt met
lijnen geleed die geen zachte rondingen aangeven, maar hoeken maken: de harde
lijnen benadrukken én vergroten scharnieren, overgangen, details. Het schaamhaar
verbergt niets, maar het geprononceerd geslacht wint het niet van het lichaam. Dit
lichaam lokt niet, daagt niet uit, het verleidt niet en het fascineert niet. Het verschijnt
in zijn onwetenschappelijke - want niet van weten doordrongen - feitelijkheid, en
wordt gezien zonder gevoel, zonder mededogen. Er is geen weg om het te benaderen,
geen middel om te weten wat ‘binnen’ is. Maar vrouwenaakten blijven
vanzelfsprekend moeilijk. Het is moelijk - zeker voor een man - om een
vrouwenlichaam helemaal van betekenis te ontdoen. Maar wat ik in dit en een hele
rist vrouwenaakten uit de jaren 1909 tot 1911 meen te zien, wordt mijns inziens
duidelijk in de mannenaakten en in het bijzonder in de grote reeks zelfportretten uit
1910-1911. Die beelden tonen een lichaam dat van betekenis ontdaan is, dat daardoor
volstrekt onbenaderbaar en onherkenbaar wordt. Het is niet des duivels, het is geen
holte vol dromen, het is niet schamel, niet sterfelijk. Het lichaam antwoordt niet want
het heeft geen binnen, geen gevoel, het is nog niet door betekenis in beslag genomen.
Het is zichtbaar, maar vreemd en stom als de dingen.

Het beeld en het lichaam
Het instrument van het zelfportret is de spiegel. Die spiegel doet twee dingen, maar
kan ze niet tegelijk doen. Wanneer men in de spiegel kijkt, fixeert men ofwel het
gezicht, ofwel het lichaam. In het eerste geval ziet
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men zichzelf kijken. Het is vreemd om zichzelf te zien terwijl men zichzelf ziet; de
uitdrukking verstart snel, wordt gauw een pose. Precies zoals wanneer een foto
gemaakt wordt en men lang moet wachten, alle natuurlijkheid verdwijnt en de
uitdrukking een grimas of grijns wordt die dan dikwijls met een gewild onnatuurlijke
uitdrukking bestreden wordt, zo nodigt de spiegel uit tot trekkebekken. Alle aandacht
gaat naar de compositie van het eigen gezicht - zoals dat aan de ander moet
verschijnen. In dit spelletje waarin de blik zich presenteert slokt het gezicht alles op,
en het lichaam wordt vergeten. Schiele heeft een reeks van dergelijke portretten en
zelfportretten gemaakt, hij heeft ook reeksen foto's van zich laten maken waarop het
gelaat in een steeds zeer bewuste, artificiële uitdrukking wordt vastgezet. In deze
reeks tekeningen verdwijnt het lichaam, zoals bij de spiegelblik. Het wordt niet of
nauwelijks en zeer gestileerd afgebeeld, het is in de portretten van dit type nooit
naakt. Deze portretten koesteren het eigen beeld, en kunnen met reden narcistisch
genoemd worden (Afb. 6).
Maar niet alle zelfportretten zijn portretten van het ‘zelf’, niet alle zelfportretten
zoeken het eigen beeld. In de spiegel kan men ook naast de eigen blik kijken, stukjes
van het gezicht (oorlel, kin, kraaiepootjes...) afzonderen, of het lijf bekijken. De
stukjes gezicht of het lichaam gaan dan heel snel een eigen leven leiden, verliezen
de band met de ogen en de uitdrukking. Het lichaam wordt leeg, gaat apart staan en
wordt een vreemd, een ‘ander’ lichaam. In zijn mannelijke naaktfiguren portretteert
Schiele zichzelf niet in pose, als een prachtig beeld of een erotisch object. Hij schildert
een lichaam dat hem niet toebehoort, dat hij niet herkent.
De vreemdheid van het eigen lichaam is dikwijls radicaler dan die van het lichaam
van de ander. Men is hoogstens, soms, met het slapend lichaam van de ander alleen.
Over dat verlaten, zichzelf en ‘objectief’ geworden lichaam heeft Proust geschreven
wat geschreven kan worden. Maar in de spiegel wordt het eigen lichaam telkens
opnieuw ‘unheimlich’, houdt op een huis en een ‘binnen’ te zijn. In Der Mann ohne
Eigenschaften van Musil bekijkt Agathe, ‘zonder ijdelheid... het landschap van haar
Ik’. Zij bekijkt zichzelf in de spiegel, heel koel, als voor het eerst: oren, neus, borst,
van kop tot teen, tot waar het lichaam ‘kaum noch sich selbst gehört’. Tot zij daar
‘zelf zonder lichaam scheen te zijn en het lichaam in de spiegel ene Mevrouw
Hagenauer toebehoorde’. In de spiegel komt het lichaam onnatuurlijk nabij, wordt
een onthutsend ding - zoals de vinger van Lord Chandos onder het vergrootglas een
vreemd, onthutsend feit wordt.
In een schilderij en twee gekleurde tekeningen uit 1910 is dit lichaam te
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afb. 6: Zelfportret (1912)

afb. 7: Zittend mannelijk naakt (1910)

afb. 8: Zittende mannelijke torso (1910)
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afb. 9: Zittend mannelijk naakt, op de rug gezien (1910)
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zien (afb. 7,8,9). Een schilderij is vanzelf beter verzorgd en trager gemaakt, en Schiele
esthetiseert hier lichtjes, maar het beeld is toch heel streng en consequent gemaakt.
De gepriviligieerde plekken van uitdrukking worden geneutraliseerd: de handen
verdwijnen uit het beeld, het gezicht wordt verborgen. De ogen, de tepels, de navel
en de penis zijn abstract rood, zodat de uitdrukking in de ogen verdwijnt, en alle
openingen van het lichaam worden dichtgemaakt. De onderdelen van het lichaam buik, ribben, heupbeenderen, beharing, beenspieren, gewrichten - worden uit elkaar
gehaald, en dan opnieuw in elkaar gezet. Schiele kleurt ze in duidelijk onderscheiden
tinten. Hoeken en scharnieren krijgen veel nadruk. Het vlees dat de geheimen verbergt
en de huid die het lichaam één oppervlak en een kleur geeft, van de overgangen
glooiingen maakt en het hele lichaam een tactiele eenheidskwaliteit bezorgt en diepte
suggereert, ontbreken. Er zijn alleen spieren en beenderen. Het beenhaar is rechtstreeks
op de spier gezet, het gewricht is bloot.
In de tekeningen wordt de figuur op de rug en dus langs zijn minst expres sieve
kant getoond, of wordt het gelaat uit het zicht gehouden. De handen zijn niet te zien
of vastgezet in mime-achtige poses. De figuren zijn zeer geleed, de overgangen zijn
breuken, er is niets meer wat het lichaam vult, eenheid geeft, bedekt. De mannelijkheid
verspreidt zich niet meer over het lichaam, het is een gelokaliseerd en biologisch
kenmerk. De figuur wordt zeer chaotisch gekleurd - rood, grijs, groen, bruin, oranje,
geel naast elkaar: er is geen huid die het hele lichaam omspant. Geen huid, dus geen
oppervlakte, dus geen diepte. Zelfs de spieren worden van het been af gehaald, of
ze worden er niet op gezet. De voet is een skelet, in het been worden scheenbeen en
spier afzonderlijk opgezet. En de uiterste consequentie: als het lichaam geopend
wordt, zit Schiele direct op het bot, op de bodem. Er is geen vlees, geen bloed, geen
diepte. Dit lichaam voelt niets, men kan er niet mee sympathiseren. Het open lichaam
is hier niet het opengescheurde of opengebarsten lichaam van Boeckl of Nitsch. Het
is niet het verzwelgende, extatische lichaam van vlees, ingewanden, organen, bloed,
de basismetafoor van het binnen, die alle betekenissen tegelijk mobiliseert en een
betekenisexces uitlokt.
Deze lichamen hebben geen binnenkant, geen geheimen, geen mogelijkheden, ze
verbergen niets of niemand, ze zijn onbewoonbaar, een niemandsland.
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Een Vlaamse literaire kroniek (1)
Het gras in de duinen
Leo Geerts
Op het moment van zijn relatieve politieke ontvoogding is Vlaanderen de motivering
kwijt achter heel wat literatuur uit het verleden: de strijd om de eigen identiteit; het
is ook terechtgekomen in het ‘secundaire analfabetisme’. De televisie, hoeveel
‘literaire’ programma's hij ook bevat, herleidt de woordcultuur tot wat in het Engels
zo mooi ‘talk show’ heet. Het hoofdwoord is ‘show’; ‘talk’ is daarvan slechts een
nadere bepaling. Naast de 250.000 echte ongeletterden, mensen die doodgraag willen
leren lezen, zijn er nu 56% ‘secundaire analfabeten’, mensen die wel kunnen, maar
niet wensen te lezen. We amuzeren ons kapot (Neil Postman, Het Wereldvenster,
1986) is een titel die perfect weergeeft wat al die ‘talking heads’ op het kleine scherm
proberen te doen: ons verstrooien.
Daaruit is een klimaatswijziging gevolgd voor de kritische begeleiding van de
literatuur. Een boek moet snel ‘aanslaan’; een schrijver moet ‘in de media’ aanwezig
zijn; het ‘literaire geheugen’ gaat zelden langer dan een paar maanden mee. Kortom,
de cultuur wordt - naar een woord van Milan Kundera - herleid tot journalistiek. Eén
fraai staaltje. De hoofdredacteur van het Nieuw Wereldtijdschrift (een titel die niet
voor niks ontleend is aan de bedrieger Boorman uit Lijmen, Het Been) Herman De
Coninck geeft ruiterlijk toe dat het bij hem alleen maar om schijncultuur gaat. Ik
citeer: ‘Ofwel lees je de boeken, ofwel alleen de boekenbijlagen. Heel wat mensen
praten in de salons mee over de literatuur zonder dat ze de boeken gelezen hebben
(...) Zoiets leidt tot een schijncultuur. Je komt daar trouwens een heel eind mee. Ik
weet het van mezelf. Ik kom met het lezen van die boekenbijlagen in elk geval ver
genoeg om mijn job te doen’ (Humo, 2/7/87). Het zal wel niemand verbazen dat Tom
Lanoye in een kroniek in De Morgen ons aller Humo het belangrijkste ‘literaire
tijdschrift’ van de laatste jaren noemde. Ik hoef dus niet meer moeilijk te doen over
de ‘McDonaldisering’: onze vrolijke ‘talking heads’ doen het voor mij.
De neo-marxistische criticus J.F. Vogelaar heeft in een bijdrage tot Het
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literaire klimaat 1970-1985 (De Bezige Bij, 1986) overtuigend aangetoond hoe ook
in de vertaalpolitiek deze trendgevoelige beunhazerij aan het werk is. Zelden wordt
een auteur in zijn geheel vertaald; doorgaans blijft het bij dat éne prijswinnende boek.
In Nederlandse vertaling lijken daardoor belangrijke auteurs als Le Clézio, Michel
Butor, Claude Simon, Uwe Johnson en zelfs Peter Weisz niets anders dan...
ééndagsvliegen! Geen wonder dat in de meeste bijdragen tot Het literaire klimaat
alleen journalistiek interessante auteurs vermeld worden.
Hoewel Vlaanderen door het gebrek aan een levendig recensiewezen nog niet toe
is aan deze commerciële literatuurbenadering, blijkt uit enkele krachtige éénmansacties
dat ook in ons land in de nieuwe termen wordt geredeneerd. Bij de
goed-georchestreerde campagne voor Het verdriet van België (De Bezige Bij, 1983)
kon De Morgen het niet laten het embargo met één dag te doorbreken. Deden ze dat
niet, dan zouden hun lezers pas zeven dagen later het heuglijke nieuws over deze
Claus-turf hebben vernomen. Monika van Paemel verklaarde dat zonder
tekstverwerker haar succesroman De ontaarde vaders (Meulenhoff, 1985) slechts
maanden later op de markt zou zijn geweest. 56 percent van de bevolking heeft
daarvan niets gemerkt. En lezers zijn zelden zo nieuwsgierig naar een boek (dat ze
nog niet kennen), dat ze geen week, maand of jaar zouden kunnen wachten. Moet
het literaire gras in onze woestijnachtige leesduinen dan ook nog versneld groeien?
Zoals een kind vroeger moet geboren worden omdat de gynaecoloog met vakantie
wil?
Tegen deze achtergrond is deze kroniek geschreven. Het is een eigenzinnige reeks
notities bij de Vlaamse literatuur. De eerste twee afleveringen halen een achterstand
op: de periode tussen ongeveer 1975 en 1986. Pas de derde aflevering zal aan 1987
toe komen.

De gevestigde waarden
Voor de goede orde volgt hier een overzicht van ‘de literaire gebeurtenissen van de
voorbije tien jaar’.
Het verdriet van België (De Bezige Bij, 1983) van Hugo Claus was een nieuwe
top in zijn oeuvre en beschrijft de middelmatigheid van de ‘commerçanten’ als wat
ze is: een genadeloze hel in tijden van oorlog en repressie.
Met de toekomstroman De stoelendans (Manteau, 1983) bevrijdde Paul Koeck
zich uit zijn documentaristisch engagement en vernieuwde hij zijn
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schrijverschap. Op een auteur met een duidelijke maatschappijvisie moeten we zuinig
zijn.
Na haar debuut, de Faulkneriaanse turf van 376 bladzijden Afkeer van Faulkner
(Orion, 1977) verraste Greta Seghers de lezer met de novelle Omtrent de man die
wederkwam (Orion, 1978) en de verhalenbundel Het blauwe meisje (Standaard,
1980), waarin ze afrekende met een katholieke, autoritaire, om niet te zeggen
fascistoïde opvoeding.
Monika van Paemel deed hetzelfde in Marguerite (Nijgh & Van Ditmar, 1976),
maar meer feministisch nog in De vermaledijde vaders (Meulenhoff, 1985), waarmee
ze de aandacht kreeg waarop ze al veel langer recht had.
In 1985 kreeg Lucienne Stassaert, die ook met de vaag-esoterische roman in de
sfeer van Virginia Woolf Parfait Amour (Corrie Zelen, 1980) haar publiek wist te
verruimen, veel journalistieke belangstelling met haar biografie in briefvorm van
Edvard Munch, Karen: een ontmoeting in de ruimte (Manteau, 1985).
Minder luidruchtig dan haar zuster-schrijfsters, werkte ook Irina Van Goeree
gestaag verder aan de verruiming van de thematiek in haar romans. Andreas en het
vuur (Standaard, 1978) betrok de terroristische revoltes in Latijns-Amerika bij de
persoonlijke liefdesproblematiek. In Morgen zingt de Timalia (Hadewijch, 1986)
wordt de situatie van één individuele vrouw vergelijkenderwijs uitgediept en
uitgebreid met het verhaal van een Chinese (vandaar de Chinese nachtegaal in de
titel), een verbeelde liefde, de story van een vrouw die met een man naar Afrika trekt,
één die onder de repressie te lijden heeft een een laatste die met een Amerikaanse
bevrijder in bed duikt.
Na De razernij der winderige dagen (De Bezige Bij, 1978), De weg naar Kralingen
(id., 1981) en Kop in kas (id., 1983) verruimde Leo Pleysier zijn thematiek van ‘het
dorp’ tot het werelddorp van de rockmuziek tussen Werchter en Wales in Shimmy
(id., 1987).
De uitvinder van het begrip ‘stille generatie’, Alstein, bracht met Het uitzicht op
de wereld (Standaard, 1984) een indrukwekkende parabel over de moderne
zelfoverschatting; zijn ‘grootvader’ had een zodanig ‘uitzicht op de wereld’ dat hij
achteraf makkelijk de Eerste Wereldoorlog had kunnen winnen. Een voorvader die
de slavendriehoek Europa-Afrika-Caribisch gebied bevoer, wilde koste wat kost een
adellijke titel en kreeg die - dank zij zijn ‘uitzicht op de wereld’ - in het jaar van de
Franse Revolutie. De vraag waar ons ‘uitzicht op de wereld’, met onze atoomenergie,
onze boeings en ruimtetuigen, ons zal brengen werd in een achttiende-eeuws kleedje
verpakt.
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Een mijlpaal in ons sociaal bewustzijn bracht Piet Van Aken met De blinde spiegel
(Manteau, 1981), een doorlichting van binnenuit van het gekonkel en asociaal
machtsstreven van socialisten in de vakbond en de partij. Het behoorde verplichte
lectuur te zijn voor militanten en tot het examenpakket te behoren van vakbonds- en
partij mandatarissen.
Walter van den Broeck behaalde zijn grootste successen met Brief aan Boudewijn
(Manteau, 1980) en Het beleg van Laken (1985), dit laatste ook in toneelvorm als
De tuinman van de koning (Raamtheater, Walter Tillemans). Van den Broeck hanteert
zeer handig zijn kwajongensachtig sociaal bewustzijn dat nooit aanstoot geeft en
altijd amusant overkomt. Dit succes lijkt op de triomf van de middelmatigheid,
waarover Deleu het had.
Willy Spillebeen bereikte zijn hoogtepunt in De levensreis van een man (Manteau,
1982), een boek dat alleen vergelijkbaar met die andere herwerking van een half
historische, half mythische stof: Mozes (Soethoudt, 1984) van Cor Ria Leeman. Bij
beide auteurs is de historische legende een middel om de eigen levensvisie in te
kleden. Dat dit kon zonder de legende te schaden, wijst op groot meesterschap.

Alle literatuur is polemisch
Een overzicht is altijd onvolledig, doordat het de voorkeuren en de keuzes van één
persoon demonstreert. Hoewel in Vlaanderen overzichten liefst zo neutraal mogelijk
zijn, ontsnappen ze nooit aan dit polemisch aspect. ‘Alle Kunstwerke, auch die
affirmativen, sind a prioro polemisch’, zegt T.W. Adorno (geciteerd in het uitstekende
opstel over literatuur en polemiek in Kreatief 1986/3 van Jan Flamend). Vervang
‘Kunstwerk’ door ‘overzicht’ en je zal merken hoe ook de vriendelijkste kronikeur
- door de nuances in zijn vriendelijkheid en door zijn keuzes uit het oeverloze veld
- ongewild polemiseert met zijn lezers en thema's. Vele krantepolemieken zijn wel
amusant (verbaal geweld en leedvermaak), maar niet essentieel. In feite, zo stelt Jan
Flamend, is een polemiek maar interessant, wanneer hij literaire opinies en voorkeuren
blootlegt. Flamend gaat zelfs zo ver te beweren dat elke schrijver met elk boek
polemiseert tegen al wat hijzelf gelezen heeft.
Twee polemische momenten uit het bovenstaande overzicht van de ‘gevestigde
machten’ wil ik hier toelichten. Het eerste betreft een iets minder neutrale zin over
Walter van den Broeck: ‘Hij hanteert zeer handig zijn
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kwajongensachtig sociaal bewustzijn dat nooit aanstoot geeft en altijd amusant
overkomt. Dit succes lijkt op de triomf van de middelmatigheid’. Liever dan in te
gaan op de populistische thematiek van Van den Broecks laatste drie romans (het
koningshuis), wil ik dit toelichten aan de hand van zijn toneelwerk. Het gaat daarbij
niet om de kwaliteit ervan. Die is hoog, en wordt niet betwist. Kwaliteit is evenwel
een glibberig begrip, omdat het altijd in functie staat van een beoogd resultaat - dat
ongewenst kan zijn - en omdat juist de hoge kwaliteit de geestelijke vertroebeling
des ter erger maakt. Omwille van zijn kwaliteiten verdient Van den Broeck deze
polemische beschouwing. Ze slaat ook op zijn recente romans, maar de kunstmatige
scheiding toneel-roman moet hier maar even opgeheven worden. In Groenten uit
Balen (1972) herleidde de auteur een bittere staking tot een kleinburgerlijk
familiedrama met sit-com-humor à la Coronation Street. Niet de staking was er het
onderwerp, maar de ongewone zwangerschap van een arbeidersdochter, die door een
maoïstische student verleid was. Het beetje engagement dat daarnaast nog overschoot,
werd gekanaliseerd in de krankjoreme brieven die de grootvader schrijft aan de
koning... In Mazelen (1971) en Het wemelbed (1978) werd de post-pil-erotiek, de
zogeheten sexuele revolutie, een geschikte aanleiding voor voyeuristisch
boulevardtheater. Ergst van al was de reductie van de sterk sociaal geïnspireerde
scholierenrevoltes uit de jaren 1960 (waaruit Derde Wereld Beweging en later Amada
en PvdA voortkwamen) tot karikaturale beelden van bureaucratische
schooldirecteuren, gedesillusioneerde leraren, alcoholische conciërge en beschamend
stupiede ouders en scholieren in de De rekening van het kind (1973). Aangezien dit
geldt als het ‘geëngageerde’ theater uit de post-1968-tijd, kan men er niet scherp
genoeg over zijn. Het heeft veel bijgedragen tot de vermoddering van een interessante
impuls en tot de banalisering van een serieuze verschuiving in ons geestelijk klimaat.
Hierop is het oordeel van toepassing van Robert Musil, zoals dat geciteerd wordt
door Ben Hurkmans in het nawoord bij De fantasten/Vincent en de vriendin van
vooraanstaande mannen (Bezige Bij, 1983): ‘Hauptmann, Kaiser, Wildgans en
Werfel - om enkele van deze veelgespeelde auteurs te noemen -, wat Musil betreft
bedreven zij toneeljournalistiek, geen toneelschrijfkunst. Zij corrumpeerden deze
kunst door hun oppervlakkigheid, hun effectbejag, hun loze vernieuwingsdrift.
Kortom: zij verhandelden het beetje geest dat ze hadden als koopwaar’.
Van den Broeck maakt er zelf overigens geen geheim van dat hij zijn schriftuur
adapteert aan de eisen van televisie en de door de televisie gevormde waardering
van het grotere publiek. Het verbaasde niemand dat hij - zowat als enige polemiseerde tegen de modernistische Jules Verne-
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enscenering van Franz Marijnen in Turnhout. In deze tijd van nogal oppervlakkige
Flanders' Technology-glitter zijn velen Van den Broeck juist dankbaar voor deze
keuze. Hier echter wordt met het wijsvingertje gewezen: reeds Robert Musil
waarschuwde voor ‘toneeljournalistiek’, precies zoals Kundera fulmineert tegen de
‘reductie van cultuur tot journalistiek’. Een tweede polemisch element is het
verzwijgen van Paul de Wispelaere in het overzicht, wat hierbij hersteld wordt.
Deze - als zodanig nogal eenzame - intellectuele auteur stelt een fundamenteel en
zeer eigentijds probleem aan de orde: de onmogelijkheid om te kiezen tussen essay
en roman. De Wispelaere schrijft daarom ik-betrokken essay-romans of roman-essays.
In de besproken periode verschenen: Tussen tuin en wereld (Manteau, 1979), Mijn
huis is nergens meer (id., 1982) en Brieven uit Nergenshuize (Uitgeverij H, 1986).
De titels geven de thematiek weer: de onzekere twijfelende, zelfs bedreigde positie
van het individu in onze vertechnologiseerde wereld. De verschuiving van verhaal
naar essay zit eveneens in de titels: eerst een situatieschets (tussen tuin en wereld),
daarna een bewering (een zin) en tenslotte de briefvorm.
Tegen de invasie in een roman van essayistische elementen op zich is er geen
serieus bezwaar aan te tekenen. Literaire monumenten zoals de al genoemde Robert
Musil en Hermann Broch deden dat eveneens. Met zijn spits berekende afwisseling
van aforistische commentaren bij theoretisch aangeduide vertelfragmenten in De
ondraaglijke lichtheid van het bestaan (Agathon, 1985) sluit ook Milan Kundera
zich bij die tendens aan. Vele lezers in dit land zien in het werk van De Wispelaere
dan ook een nuttige commentaar bij hun eigen leven, een steun in hun frustraties
over het verdwijnen van ‘de tuin’ uit onze wereld van meststof en vervuiling. Het
gevoel in ‘Nergenshuizen’ te wonen wordt door de erudiete en helder formulerende
De Wispelaere verruimd in zowel filosofische als literaire zin en daardoor draaglijker
gemaakt. De verloedering van onze leefwereld heeft immers ook te maken met de
verzieking van de geest, van het denken dat dagelijks opnieuw deze leefwereld
produceert. De fysieke aanwezigheid van zure regen en de gedwongen verkavelingen
is het produkt van een eenzijdig vooruitgangsdenken. Er zijn dus goede redenen om
de aanwezigheid van dit werk toe te juichen.
Net zoals bij Van den Broeck wil deze polemiek niets afdoen aan vakmanschap
of literaire verdienste. Ze wil wel wijzen op een m.i. achterhaalde probleemstelling.
Het gaat niet langer om een individualisme dat zich op een ‘eiland’ terugtrekt of af
en toe naar de ‘tuin’ vlucht; juist de individuele ‘tuin’, waarvan De Wispelaere de
teloorgang in mythische én essayistische termen betreurt, is een onderdeel van het
denken dat tot de huidige
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vervuiling heeft geleid. Om het met een boutade te stellen: er zijn te veel tuinen,
zelfs teveel sociaal-democratische tuinhuisjes en er is te weinig collectief groen, er
zijn te weinig parken en natuurgebied. Met de grote milieurampen die zich al zachtjes
laten voelen, zullen we niet afrekenen op deze belgicistische basis van
ieder-zijn-huisje-en-tuintje. Het vooruitgangsdenken, dat zijn fysieke grenzen heeft
bereikt, moet radikaal verlaten worden voor een ecologisch denken op grote schaal,
waarin de massa's uit de ghetto's (ook in Vlaanderen!) de hoofdbekommernis moeten
zijn.
Bij De Wispelaere vind je uiteraard niet zo'n cru individualisme (niet eens een cru
sociaal-democratisch compromis-standpunt) als hier geschetst wordt. De man
nuanceert veel meer dan in dit bestek kan verrekend worden. Daardoor loopt hij als
schrijver in de val van die nuancering en wordt zijn globale discours een beetje wollig,
vaag, vrijblijvend. Dat uit zich in de stijl door de al aangeduide verschuiving (van
‘beeld’ over ‘bewering’ naar ‘brief’) naar een meer zelfgenoegzaam dan mobilizerend
commentariëren. Het leest aangenaam, maar het schrikt te weinig op.

De nieuwe pulp
Na het nieuw-linkse 1968 kwam de generatie van de krisis, van no future,
anti-ideologisch en zakelijk. De beste verwoording van de nieuwe mentaliteit staat
in de beginselverklaring van het tijdschrift Initiatief (mei 1985). Ze is ondertekend
door Patrick Bernauw, Dirk Biddeloo, Ulrich Bouchard, Ferdinand den Dries, Guy
Didelez, Peter-Paul Dirickx, Guido Eekhaut en Ludo Noens. Zij zetten zich af ‘van
de grote-L-literatuur’, herleiden elke maatschappelijke visie tot scheldwoorden als
‘afgekloven theorietjes’ of ‘stereotype experimentjes’. Wel pleiten ze voor ‘het
vakmanschap’, ‘de boeiende plot’ en ‘fantasie en humor’. Ze stellen wat de
amusementsindustrie al decenniën lang beweert: ‘Literatuur is amusement’. Iets meer
uitdagend klinkt de slogan: ‘Liever een pulphoofd dan een warhoofd’.
Wat ze bedoelen met ‘leesbaarheid’ kan toegelicht worden met een citaat van de
meest literaire auteur in de bundel Hoogspanning (Davidsfonds, 1986), namelijk de
eerste paragraaf uit het verhaal Gerda van Jo Claes. ‘Gerda. Dat was haar naam.
Gerda. Een ietwat nietszeggende naam, had hij altijd gedacht. Een naam die helemaal
niet bij haar paste, die ergens te eenvoudig, te alledaags klonk. Gerda. Hij wist niet
waarom, maar die naam riep bij hem het beeld op van een doodgewoon, onopvallend
meisje. Niet bepaald een schoonheid, eerder iemand waar je op straat ongeïnteres-
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seerd aan voorbijliep. Hij had vroeger enkele Gerda's gekend. Een meisje uit de
straat, ook eentje die bij hem op school had gezeten. Zij beantwoordden wel aan het
beeld dat de naam bij hem opriep. Ze waren stil, braaf. Je keek niet naar hen op. Ze
waren er, dat was alles. Ze heetten Gerda en dat vond iedereen normaal’. Deze
paragraaf bestaat uit niets anders dan herhalingen van één en hetzelfde cliché
(nietszeggend, te eenvoudig, alledaags, onopvallend, doodgewoon, geen schoonheid,
stil, braaf, normaal). Voor deze pulpauteurs is dit uitspinnen van clichés het toppunt
van leesbaarheid.
Je kan er de twee boeken van Jo Claes op nalezen: De stenen toren (Hadewijch,
1985) en De dwaling (id., 1986). Ik pas de proef van de eerste zin toe (een methode
aanbevolen door W.F. Hermans). ‘Hij was niet anders dan anderen’ en ‘Als het
voertuig knarpend tot stilstand komt, staat Samuel Durant op, schuifelt met de andere
passagiers mee naar buiten en blijft even aarzelend staan bij de ondergesneeuwde
bushalte van de stad T’. De eerste ligt in het verlengde van de Gerda-clichés en de
tweede nodigt ook niet uit tot grote verwachtingen. Vaak vlucht Claes in het
magischrealisme om aan zijn clichématige manier van schrijven wat diepte te geven.
Een ontslagen leraar Latijn die prompt alleen nog Latijn kan spreken; iemand die
zichzelf ontmoet maar als een dertig jaar oudere man; een huis dat onbewoonbaar
gemaakt wordt door een mensenverslindende schimmel; een Gerda die door een
ledepop wordt vervangen; de clichés van het genre zijn overbekend, maar ze kunnen
slechts in een literaire schriftuur tot leven gebracht worden.

Fantasie is meer dan pulp
Je bent Borges nog niet, alleen maar omdat je een Borgesidee hanteert. Betere pulp,
literaire pulp zelfs werd gebracht in de detectivestories van Jef Geeraerts, zolang hij
tenminste niet zijn research etaleert. Een degelijke, jongere detectiveschrijver is Staf
Schoeters met Het gelag wordt betaald (De roerdomp, 1982; na zijn ‘literair’ debuut
Notities bij het onvermogen, id., 1982), De draak achterna (Bruna, 1986) en Het
perspectief van de worm (Bruna, 1986). Staf Schoeters weet best dat ook deze
amusementslectuur niet vies hoeft te zijn van wat maatschappelijke thema's en hij
voert bijvoorbeeld CIA-infiltranten in de vredesbeweging ten tonele in zijn laatste
story.
Ook Frans Ceusters bracht met Het naakte meisje (Facet, 1986) een niet
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onaardige eerste detectivestory, waarin een BOB'er zowaar Maigretachtige trekken
krijgt.
Wellicht omdat het geen ‘echte literatuur’ is, bleef de prachtige roman van Georges
Adé, Het huis der liefde (nochtans uitgegeven bij Standaard-Literair, 1984) vrij
onopgemerkt. Het is een goed opgebouwd, vlot geschreven, spannend toekomstverhaal
over de streek rond Antwerpen na een atoomramp. De basisidee, het ‘huis der liefde’,
een Renaissance-genootschap van geleerden die alle kennis van hun tijd wilden
samenbrengen, stelt een belangrijk thema centraal. Zal alleen de technologische
expert overleven? Wat doet hij met de solidariteit voor de andere, minder wetende
medemensen? Adé weet een knappe plot op te bouwen met soms grappige vondsten
zoals die aan Da Vinci herinnerende rare vliegtuigen van zijn overlevende geleerden.
Naast de al vermelde toekomstroman van Paul Koeck, De stoelendans, mogen
hier niet onvermeld blijven: Een terugkeer van Pallieter (eigen beheer, 1983) van
journalist-vertaler Dirk Depreeuw, waarin Pallieter niet in een paradijselijk
Nete-landschap, maar op een eindeloze vuilnisbelt terechtkomt, en De dubbele
mannen (Snoeck-Ducaju, 1982) van Roel Richelieu van Londersele, een verhaal
vol fantastiek die een filosofische idee moet overbrengen.
Dit laatste gebeurt overigens ook in de teksten van Stefan Hertmans en Frank
Albers in Mooie Jonge Goden (Kritak, 1986), een verhalenbundel met een sterk
verpulpte titel, waar verder nog een gruwelverhaal in staat van Johnny van Tegenbos.
Dit lijkt erop te wijzen dat de pulp-fanaten misschien toch wel op een nieuwe trend
wijzen. Zo debuteert in het literaire tijdschrift Diogenes (1986, nr. 7-8) Luc Boudens
met een verhaal over het ‘Leberknödel-essen-championship of Neheim-Hüsten’. Met
deze volks-geïnspireerde satire komt Boudens in de buurt van de bitsig-satirische en
fantastische dorpsverhalen van Kris Geerts in Homo Poreus (Uilenspiegel, 1986).
In het gebied van pulp en fantastiek dwalen heel wat jonge auteurs rond.

De verbeelding aan de macht
Misschien is de moeite die de nieuwe pulp-auteurs ondervinden om hun science-fiction
of magisch-realistische thema's op de markt te krijgen een goed teken. Wellicht is
Vlaanderen kritischer geworden dan toen Johan Daisne debuteerde. Dat alleszins
zou je geloven, wanneer je de bijdragen leest in De pool van de droom (Van en over
Johan Daisne) (Manteau,
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1983), samengesteld door Hedwig Speliers, de man die ooit Daisne rauw lustte.
Jeroen Brouwers bedankte daarom voor medewerking. Hij vond het - terecht onfatsoenlijk deze auteur als samensteller van een posthuum boek over Daisne te
laten fungeren.
Toch heeft Speliers zijn best gedaan om er als een Daisne-minnaar uit te voorschijn
te komen. Maar een hele reeks uiteenlopende medewerkers nemen geen blad voor
de mond. Geert Lernout: ‘Ook als pionier van het magisch-realisme blijft hij een
middenveldspeler. Lampo, bijvoorbeeld, gaat veel verder’. Anne Marie Musschoot:
‘Het magisch-realisme heeft zichzelf overleefd’. Marc Reynebeau: ‘In Daisnes
novellistiek heeft het magisch-realisme niet erg veel waardevolle teksten opgeleverd,
zeker niet in de latere verhalen’. Reynebeau heeft het ook over het ‘conformisme’
van de auteur en ‘Daisnes manifeste onwil tot begrip of openheid voor
maatschappelijke vernieuwing’. Willy Spillebeen: ‘Daisne is geen dichter, hij is zelfs
geen handig rijmer’. Carlos Tindemans: ‘het verstoppertjespelen-achter-het-woord,
en heeft Daisne ooit anders gedaan?’ Het heeft weinig zin verder te gaan en het
posthuum doodgraverswerk van Speliers hier nog eens te etaleren.
Indien de stelling juist is, dat vandaag de magisch-realisten en
science-fiction-schrijvers kritischer benaderd worden, dan wil dat nog niet zeggen
dat de verbeelding niet langer aan de macht zou zijn. Dit kan best geïllustreerd worden
met één van onze meest ‘talige’ auteurs, al wordt hij door de filologen die zich met
‘experimentele’ teksten onledig houden, al jaren schromelijk verwaarloosd: Pjeroo
Roobjee. Deze schilder, over wiens werk een grote retrospectieve liep in het
Antwerpse Museum voor Schone Kunsten, waar alle Vlaamse
hoogwaardigheidsbekleders aanwezig waren, wat erg op de zenuwen werkte van
Roobjee's anarchistische vrienden en bewonderaars, deze kunstenaar die met
vulgariteit en kunst speelde lang voor Kamagurka er een mode van maakte, heeft
ook een indrukwekkend literair oeuvre opgebouwd.
Uit vijf pagina's bibliografie citeer ik de volgende titels: de romans De
nachtschrijver (Manteau, 1966, Leo J. Krijnprijs), Vincent en Agnes Van Gogh
verdwijnen in een korenveld (Manteau, 1977) en Liefdesverdriet (Van Hyfte, 1981),
de toneelstukken Het offer is te kort (Jan Decleir, première in 1984), De Sapeurloot
(vertaling van het ballorige taalspel van Gildas Bourdet op het stramien van de
boulevardkomedie, première in 1985) en Wolfsklem (variatie op de middeleeuwse
Isengrinus; Jan Decleir e.a.; première in 1986). Voorlopig onaf en onuitgegeven zijn
de romans Dodemanskamer (begonnen in 1985) en Pralina's nacht (geschreven in
1983). Wie het succes meegemaakt heeft van De Sapeurloot, zal verbaasd
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staan over dit overzichtje (dat polemisch onvolledig mag genoemd worden).
Zo zal je in vele literaire overzichten Roobjee vergeefs zoeken. De werkelijke
reden is niet dat er tussen theaterwereld en literaire wereld een breuk zou zijn (Claus
en Van den Broeck overbruggen die); evenmin speelt Roobjee's faam als schilder
hem parten (het is bij Lucebert, Claus en Boon immers anders). Wat wel meespeelt,
is dat Roobjee in geen enkel van de journalistiek-literaire kastjes past: zijn barokke
en speels-hallucinante taalgebruik, zijn voorkeur voor anarchistische spelletjes en
opinies, het feit dat hij - lang vóór 1968 en dus ook lang erna - ‘de verbeelding aan
de macht’ wil, dat heeft hem tot een ‘moeilijk’ auteur gemaakt in dit land vol
‘kanunniken met pleinvrees’ (J. Deleu).
Le Saperleau (Gildas Bourdet) of Ubu Roi (voor het NTG, 1986) vertalen, dat zijn
nochtans opdrachten die men slechts kan verlenen aan een zo veelzijdige en
beweeglijke geest als die van Pjeroo Roobjee. Er zijn weinig of geen ‘experimentelen’
en ook helemaal geen ‘neo-pulp-auteurs’ die hem dat kunnen nadoen.
(wordt vervolgd)

Errata
In het vorige artikel van Leo Geerts, Bordewijks schedel: een pot met raadsel (Streven,
november 1987), werden enkele fouten gemaakt bij het zetwerk waardoor de betekenis
misleidend werd.
Op p. 126 stond: ‘Waarom de vrouw zo hardnekkig pest...’, maar het moest zijn:
‘Waarom de vrouw zo hardnekkig blijft weigeren, waarom Dreverhaven zijn zoon
zo hardnekkig pest...’.
‘In dergelijke ongevaarlijke truukjes’ op p. 130 moet zijn: ‘in dergelijke
ogenschijnlijk ongevaarlijke truukjes’.
Op p. 134 staat ‘zijn gemeenlijke aard’ i.p.v. ‘zijn gemelijke aard’.
Onze excuses hiervoor.
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Walter Benjamin
Levenswerk, Passagenwerk
Jan M. Broekman
‘Dit is Walter Benjamin, mijn vriend en begeleider sedert jaren. Hij is kunstcriticus,
filosoof en literator, een inspirerende geest die bijvoorbeeld tussen 1932 en 1940
belangrijke teksten in het Zeitschrift für Sozialforschung publiceerde. Hij is een
moeilijk en diepzinnig denker, bevriend met Th.W. Adorno, M. Horkheimer, E.
Bloch, G. Scholem, G. Bataille en vele anderen van een gelijk niveau: denkers in
verschillende Europese centra, die wij nog steeds intensief bestuderen. Zijn werken
werden op voorbeeldige wijze bij Suhrkamp uitgegeven in zes delen en vele banden:
een man met karakter, een kerel uit één stuk’.
‘Dit is Walter Benjamin, mijn vriend en begeleider sedert jaren. Hij heeft een
aantal teksten geschreven, waarover de geesten tot op heden verdeeld zijn gebleven.
Daarvan heeft hij er tijdens zijn leven een vijftal gepubliceerd gekregen, maar hij
moest voortdurend in materieel en psychisch onzekere toestanden werken. Innerlijke
onzekerheid, emigratie en een wreed politiek lot waren zijn deel. Sedert zijn
zelfmoord, op vlucht voor de nazi's, is de ambivalente houding tegenover hem
nauwelijks geweken. Men ziet hem als mysticus en als marxist, plaatst hem steeds
ergens anders, zijn successen zijn modieus en kortstondig, het is en blijft een vreemde
kerel’.
Waarom lezen wij de eerste regels met meer aandacht en genoegen dan de tweede,
en waarom vinden wij die ook ‘normaler’ onder de gegeven omstandigheden? Wie
iemand als zijn vriend en begeleider op de voorgrond plaatst, doet deze graag zo
goed mogelijk uit de verf komen. Dat siert de betrokkene en eert tegelijk degene die
hem voorstelt. Het verschil tussen beide manieren van voorstellen is dus eerder een
verschil van waardeoordeel dan van waarheid. In het geval van Walter Benjamin
komt er nog een belangrijk element bij. De vraag, die Benjamins bestaan als criticus,
literator en filosoof bij ons oproept is namelijk: ‘Hééft mijn vriend Walter
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Benjamin wel een levenswerk achtergelaten, waarop wij kunnen terugzien en waaruit
wij kunnen putten?’ Is Walter Benjamin de man uit één stuk, die een werkstuk naliet
van waaruit hij aan anderen kan worden voorgesteld? Of bestond zijn leven en zijn
levenswerk er juist in, dat hij aantoont hoezeer het concept ‘levenswerk’ of ‘werkstuk’
een achterhaald negentiende eeuws concept is? Zo gezien past het niet meer bij onze
manier van denken en leven. Let wel: dat aantonen deed hij niet door hierover boeken
te schrijven en theorieën te ontvouwen, maar door geen werk uit één stuk af te leveren.
Het gaat bij zo'n inzicht immers niet om een theorie, maar om een fundamentele
ervaring. Benjamin verzette zich tegen de vooronderstelling dat een zekere
onveranderlijkheid, een duurzaamheid, een min of meer rechtlijnige ontwikkeling
eigen zou zijn aan het leven en de geschiedenis. Hij wees het algemeen aanvaarde
uitgangspunt van de hand dat in de geschiedenis momenten van lineariteit en
vooruitgang bepalend zijn. Hij bekritiseerde bijvoorbeeld de gewoonte om een dogma
als de ontwikkeling van een vroegere opvatting, een recent inzicht als reactie op een
voorgaand, een nieuwe stijl als overwinning op een oudere te zien. De biografie van
mijn vriend en begeleider Walter Benjamin bevestigt die ervaring. In zijn Berliner
Chronik beschrijft hij zich als ‘wohlgeborenes Bürgerkind’: Walter Benedix
Schönflies Benjamin werd in Berlijn in 1892 inderdaad zeer welgesteld geboren.
Toen hij op veertigjarige leeftijd de kiemen van oorlog, ondergang en inflatie wilde
opsporen, deed hij dat door zich de geborgenheid van het grootburgerlijk milieu van
zijn jeugd weer voor de geest te halen. Een valse tweede natuur werd daar opgebouwd,
een voortdurende tweeduidigheid in alle betekenissen van de werkelijkheid van
alledag gelegd. Tegenover de vader treden gelijkaardige ambivalenties op als Kafka
in zijn Brief aan de Vader beschrijft en wandelend met zijn moeder blijft hij steeds
een halve pas achter, om zich niet met het door haar gerepresenteerde beeld van de
samenleving te vereenzelvigen. In 1920 is Benjamin weer in Berlijn, na studies in
Freiburg, München en Bern, waar hij cum laude promoveerde. Dan beginnen ook
de geldproblemen, het reizen, het schrijven zonder publikatie en honorarium, de
afwijzing van zijn Habilitation, een nooit afgeronde Proust-vertaling, reizen naar
Moskou, Parijs, weer Moskou, Capri, Marseille; Scholem, Bloch;
haschischexperimenten; onvervulde liefde voor Asja Lacis als jarenlange basso
continuo; Skandinavië, Brecht; scheiding van Dora, zijn echtgenote sedert 1917;
essays voor het Zeitschrift für Sozialforschung, teksten over Baudelaire en voor het
immense project Das Passagen-Werk, pas 1982 als fragment van een fragmenten-werk
gepubliceerd. Tot in 1940 leeft hij weer in Parijs, dan het levenseinde in september
tijdens een ver-
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geefse poging via de Pyreneeën te ontkomen. Adorno karakteriseert het werk van
Waker Benjamin als ‘commentaar en kritiek op teksten’; Klossowski beklemtoont
de rijkdom aan beelden, die deze extreme criticus ter beschikking had. Een
levenswerk, een man uit één stuk, of een onrustige, fragmentarische existentie?
Een ervaring in de omgang met de teksten van Benjamin is, dat het onrustige en
het fragmentarische inderdaad uit de reizen, het financiële en politieke lot en de
sociale rollen van Benjamin op te maken is. Op de achtergrond speelt evenwel een
geduldige, veelal ingehouden kracht die juist in het gevecht met het overleefde
concept van eenheid, werk en vooruitgang een niet te miskennen grondlijn te zien
geeft.
De hardnekkige kracht waarmee Benjamin volhoudt tégen de vooruitgangsgedachte
te denken, blijft tot in de laatste uren van zijn leven. Als Benjamin uit Parijs moet
vluchten, vertrouwt hij Georges Bataille, toen directeur van de Bibliothèque Nationale,
al zijn manuscripten toe. Op reis, via Marseille en de Pyreneeën naar Spanje, blijkt
hij één ervan bij zich te hebben. Lisa Fitko, een dame die in Benjamins laatste uren
tijdens de klimtocht in de Pyreneeën bij hem was, beschrijft hoe hij dat manuscript
geen moment uit het oog verliest. R. Tiedemann, redacteur van Benjamins oeuvre,
gaat in tegen de opinie van Scholem en stelt dat het hier om de thesen Ueber den
Begriff der Geschichte gaat. Die stellingen zijn een vrucht van twintig jaar denken,
een bondige formulering van het beste en belangrijkste dat Benjamin opbracht. Deze
tekst redden, zo blijkt uit gesprekken tijdens de moeilijke tocht door de Pyreneeën,
is voor Benjamin belangrijker dan het eigen leven veilig stellen. Ze vertegenwoordigen
op dat moment, zo kan men vermoeden, het gehele oeuvre dat in Parijs achterbleef
en waarvan het lot totaal onzeker was. En precies déze tekst kan men lezen als een
traktaat tégen de vooruitgangsideologie. Een ideologie namelijk die ons in zijn greep
houdt en die ons met behulp van de schone schijn van begrippen zoals ‘optimisme’,
‘saamhorigheid’, ‘groei’, ‘vooruitgang’ uitholt en vernietigt.
Benjamins levenswerk is op herkenbare wijze niet uit één stuk. ‘Methode van dit
werk: literaire montage. Ik heb niets te zeggen. Alleen te tonen. Ik zal niets waardevols
wegnemen en mij geen geestvolle formuleringen toeëigenen. Maar de lompen, het
afval: die wil ik niet alleen inventariseren maar op de enig mogelijke wijze tot hun
recht laten komen: hen gebruiken’, zo luidt een notitie uit het kentheoretisch deel
van het Passagen-Werk. Dat werk is een fragmentenwerk, een werk van overgangen,
van passages zoals die in het Parijs van de negentiende eeuw ontstonden. Scènes in
die passages zijn onbepaald en onbepaalbaar: zij vinden niet buiten
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en niet binnen plaats. Wie zich voor het uitstalraam bevindt is in feite al binnen; de
verleiding is alomtegenwoordig, het aanwezige is overal en onbepaalbaar geworden.
De passages zijn niet in Parijs, maar Parijs is om de passages heen gegroeid: de
dimensies zijn verschoven, het surrealistische is reëel geworden. Wandelen wordt
flaneren, kopen wordt ruilen, de liefde een onbepaalbaar moment, de roes wordt
reflexie, de vluchtigste blik wordt analyse.
‘Dit is Walter Benjamin, mijn vriend en begeleider sedert jaren. Zijn werk is een
levenswerk, maar slechts als fragmenten werk, als Passagen-Werk. Daarom is hij
mijn vriend, begeleidt hij mij. Er is er geen zoals hij! Slechts in scènes en fragmenten
kan ik hem voorstellen, over hem denken en van hem leren’.

Fragmenten lezen
Benjamin is lezer in de grote leeszaal van de Bibliothèque Nationale. Later, in 1940,
zal het grootste deel van zijn manuscripten in diezelfde bibliotheek verborgen worden
en veilig de oorlog overleven volgens de techniek die Poe in zijn beroemde verhaal
over de gestolen brief beschrijft: steek een manuscript openlijk tussen andere en het
is veilig, want onvindbaar geworden. Benjamin leest niet zoals een klassiek lezer:
hij speurt, zoekt beelden in teksten, teksten in beelden. Het gaat hem om een nieuwe
fysiognomie, niet om een verhaal, een auteur, een dichter. Hij stapelt de grootste
verscheidenheid van onderwerpen en tijdsgewrichten om zich heen, de meest
ongelijkwaardige geschriften worden op zijn tafel gebracht. Er is geen touw aan vast
te knopen. Benjamin als niet-lezer in de grote leeszaal van de Bibliothèque Nationale:
wat moet die vreemde man daar? Wie is hij? Als je het hem vraagt, zou hij gezegd
kunnen hebben: ‘materiaal en theorie, citaat en interpretatie wil ik tot een nieuwe
eenheid maken, een constellatie die anders is dan de gangbare wijze van weergeven.
Theorie en duiding moeten wijken voor het materiaal zélf, zoals ik dat presenteer,
of beter: zoals zich dat met mij als instrument aan ons voordoet’. Dat lijkt misschien
bescheiden, maar het is boordevol pretentie. Hoofddoel is namelijk, om te trachten
met behulp van deze wijze van aanschouwelijk maken van werkelijkheid de
marxistische methode te vervolmaken. Hij zou er aan toegevoegd hebben, haastig
en bijna geërgerd, het vergrootglas alweer boven een ets houdend: ‘In de analyse
van het detail vind ik immers het kristal van het totale gebeuren’. Benjamin als lezer
in de Bibliothèque Nationale: de engel van de geschiedenis, allegorie
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van het historisch materialisme, ziet de geschiedenis tot nu toe als opeenstapeling
van ruïnes. Zelfs die visie is nog een vorm van denken van de eenheid: de engel is
het beginsel van de onverdeeldheid, het identieke, de eenheid. Daarom moet men de
allegorie vatten, vóórdat ze compleet en statisch geworden is. Daarom komt het er
op aan, de monumenten van de burgerlijkheid als ruïnes te zien vóórdat zij vervallen
zijn. Het marxistisch perspectief, de marxistische methode is geen doel op zichzelf,
maar een wijze van lectuur.
‘Ik zit hier en lees een dichter. Er zijn veel mensen in de zaal, maar men merkt ze
niet op. Ze zijn in de boeken... ik zit en heb een dichter. Wat een lot. Er zijn nu
misschien wel driehonderd mensen in de zaal, die lezen; maar het is onmogelijk dat
ieder van hen een dichter heeft... Driehonderd dichters zijn er niet’. Aldus Maria
Reiner Rilke, Rome 1907, in zijn Malte Laurids Brigge. Beide ervaringen, die van
Rilke en die van Benjamin, spelen op dertig jaar afstand van elkaar in dezelfde ruimte.
Hebben zij, behalve de leeszaal, iets met elkaar gemeen? Rilke omschrijft de
gelukservaring van het lezen als het gelukkig lot, een dichter te hebben. Hij houdt
daarbij vast aan de auteur als schepper van een werk. Benjamin leest niet maar loert:
hij ligt lezend op de loer naar het intentieloze, het toevallige, het bijkomstige, het
onbeduidende. De Passage kent de flaneur, maar niet de auteur, zou Benjamin gezegd
kunnen hebben. In het leven en in de teksten van dichters en filosofen staan
fragmenten naast elkaar zonder dat hun tegenstellingen opgeheven kunnen of moeten
worden. Er is immers buiten de filosofische geest om geen ‘Aufhebung’, de
tegenstellingen zijn er niet om dialectisch te worden opgeheven, want dan zijn ze
geen... tegenstellingen!

Kennis versus waarheid
Bataille is directeur van de Bibliothèque Nationale als Benjamin er lezer is. Wat
Benjamin vanuit Parijs in januari 1939 aan Horkheimer schreef, namelijk dat hij de
geschiedenis van het begrip ‘vooruitgang’ op het spoor moet komen en dat zodoende
het begrip ‘geschiedenis’ van groot belang wordt, alsmede de rol die de vooruitgang
daarin speelt, is tussen hem en Bataille ongetwijfeld een gespreksonderwerp geweest.
Méér dan een gespreksonderwerp is hier aan de orde: Bataille en Benjamin zien in
de vooruitgangsideologie een zo sterke grondtrek van het burgerlijk en kapitalistisch
denken, dat die ideologie de wortels van geheel onze cultuur en ook van ons
individuele bewustzijn raakt. In feite zijn beiden in de ban
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van Hegels dialectiek van meester en knecht. Het begeren is een constitutief moment
van het zelfbewustzijn. Groei en vooruitgang zijn momenten van begeren. Steeds
wordt die constitutie van het zelfbewustzijn echter doorbroken. Wanneer men de
dood uit het leven wil bannen, bant men ongeweten het leven uit. Wanneer men in
de vooruitgang de autonomie nastreeft, wordt men ongeweten meer en meer slaaf.
De reeks is tot in het oneindige voort te zetten; alles verliest in die reeks zijn aura
door gebrek aan maat. Die maat ligt dus eerder in het mateloze, zo suggereert Bataille.
Zoals de zon zonder tegenprestatie de wereld overvloedig verwarmt en verlicht, zo
is niet de schaarste maar de verspilling het raadsel en tegelijk het fundament van de
werkelijkheid. Als je tegen de ideologie van de vooruitgang in denkt, raak je de groei
als grondslag van de economie. Dat onze economie gebaseerd is op schaarste, is haar
waan en haar zelfvernietiging. Ook in de geschiedenis, ook in de samenleving is
steeds overvloed. De luxe-uitgaven komen eerder aan bod dan de levensnoodzakelijke.
En dan nog: wie kent de maat van luxe en noodzaak? Wie houdt ze uit elkaar, wie
zal ze bepalen? Wie zal de overvloed en de onbepaaldheid denken, leven, ervaren:
tot in de diepste samenhang van eros en thanatos? Het denken van de schaarste heeft
ons het kapitalisme opgeleverd. Net zoals Benjamin, ziet en vindt Bataille in een
opgezweept kleinburgerdom niet alleen de wortels van het fascisme (Ingeborg
Bachmann stelde eens: het fascisme begint in het huisgezin) maar ook en vooral de
tot de ondergang leidende ontkenning van de oneindige beweging van de verspilling.
Er is een overvloed, die niet te kapitaliseren valt, zoals het zonlicht en de zonnewarmte
niet gekapitaliseerd kunnen worden. Kapitalisering en monopolisering zijn niet enkel
een kwaal van strikt economische orde: ook de filosofie lijdt daaraan. Het alomvattend
wijsgerig systeem is een sublieme vorm van monopolisering: vanuit één concept
wordt het fragmentarisch karakter van de werkelijkheid verdoezeld en worden de
tegenstellingen toegedekt. De mens heeft geen hiërarchisch vastgelegde plaats in de
kosmos (Scheler) waarover antropologische uitspraken gedaan kunnen worden. Die
plaats is immers zélf reeds een ‘non-topos’, een moment van verspilling, overgave,
weergave, uitgave.
Deze gedachten van Bataille zijn ongetwijfeld herhaaldelijk bij Benjamin
opgekomen. Al in de diepzinnige Erkenntniskritische Vorrede tot het boek over de
oorsprong van het Duitse treurspel, in 1916 begonnen en in 1925 beëindigd, staan
gelijkaardige opmerkingen met betrekking tot de kennis. Die sleuteltekst gaat over
de grondstructuur van de kennis en de filosofische methode. Een van de leidende
inzichten is hierbij het verschil tussen kennis en waarheid. Kennis is een hebben,
zegt Benjamin. Het is alsof hij
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Rilke in de leeszaal hoort denken: ‘Ik zit hier en heb een dichter. Wie kan nog meer
een dichter hebben?’ Kennis is dus voor Rilke een hebben. Op een of andere manier,
zo plegen wij te denken, moeten wij het voorwerp van onze kennis door middel van
onze kennis in bezit nemen. En juist dát gaat voor de waarheid niet op. Waarheid
kan geen voorwerp van bezit zijn, geen buit die triomfankelijk in het proces van de
geschiedenis meegedragen wordt, geen resultaat van overwinning. Waarheid is
weergave, weer-gave (Darstellung), waarheid geeft zich steeds opnieuw. Vandaar
de sleutel voor Benjamins denken in de eerste regel van de Vorrede: ‘Het kenmerkt
filosofische teksten, dat zij met elke wending opnieuw voor de vraag van de weer-gave
staan.’ Kennis en waarheid zijn verschillend, het object van de kennis is anders geaard
dan dat van de waarheid, aldus Benjamin. Maar filosofie kan nooit de ‘eigenaar’ van
de kennis zijn. Een filosoof kan niet de bezitter van een methode zijn: Hegel kan niet
de eigenaar van de dialectische methode zijn, Freud niet de eigenaar van het
Oedipuscomplex. Kenmerk van de filosoof is: zich op omwegen bevinden, een
bijzondere vorm van geduld! Vandaar Benjamins bondige formule: ‘methode is
omweg’. Afzien van de voortdurende rechtlijnige gang der intentie is een eerste
kenmerk van wijsgerige activiteit. In de filosofische methode wordt het eigenaarschap
net zoals het auteurschap gedeconstrueerd. Wie immers kennis als bezit beschouwt,
neemt de gedachte, de ideeen als koopwaar, als waar. Wie zich invoelt in de ideeën
van zijn voorgangers en zijn eigen gedachtengoed als min of meer rechtlijnige
voortzetting ervan beschouwt, gedraagt zich als een consument, die trots is op de
positie die hij inneemt op de arbeids- en goederenmarkt van de ideeën. Zowel voor
de directeur van de Bibliothèque Nationale, Georges Bataille als voor de lezer Walter
Benjamin is de leeszaal niet een plaats om dichters te hebben, maar: een omweg.
Een scène.

De omweg als methode
Haschisch in Marseille. 14 januari 1928: een filosofen-scène. Ergens in Marseille
neemt Walter Benjamin haschisch en Ernst Bloch protocolleert. Dat is geen
heldhaftige demonstratie van een persoon die de wetenschap toegewijd is en zijn
eigen leven daarbij op het spel zet; geen dubieus pathos, geen irrationele vlucht uit
het intellectualisme. Benjamins experimenten worden steeds genoteerd en begeleid:
door Bloch, door bevriende artsen, Joël en Fränkel. Het gaat om nieuwe ervaringen
betreffende de intentie van de kennis, of - zoals Hermann Schweppenhäuser het eens
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formuleerde - om Benjamin als dialectisch theoreticus van de roes. Verheldering is
als een bliksemschicht, discontinu, scherp, pijnlijk verblindend helder, nooit zonder
tegenspraak. Daartoe een Passagen-Werk fragment: ‘Op de gebieden waarmee wij
te doen hebben, is kennis slechts een bliksemschicht. De tekst is de lang narollende
donder’. Of om een ander beeld op te roepen: ‘Het geschrevene zou zó uit de dingen
moeten komen, als de wijn uit de druiven’. Daarom is het autonome, zelfzekere ‘zelf’
voor hem ‘de verschrikkelijkste drug’. Van daaruit wordt wordt immers een kennis
van zaken ontwikkeld die de scheiding tussen het eigenlijke en het oneigenlijke steeds
veronderstelt en als zodanig reeds achter zich heeft, wat het nog vóór zich zou moeten
hebben. Aan de zaak zelf - het klinkt naar Husserl - is dan al niets meer overgelaten
en het kennend subject kan alleen nog zichzelf tot uitdrukking brengen. Van
Benjamins roes op 14 januari noteert Ernst Bloch: ‘Het is alsof je fonetisch de
woorden ingegeven worden. Er is geen aansluiting met jezelf meer. Er komen dingen
aan het woord zonder om vergunning daarvoor te vragen. Dat gaat tot in zeer hoge
sferen’. Het protocol van de dag na de roes van 29 september 1928 vermeldt:
‘Versaille is voor hem die haschisch genomen heeft, niet te groot en de eeuwigheid
duurt hem niet te lang’. De ervaring die hier gemaakt wordt, is die van het afwikkelen
van een kluwen. En steeds blijft de methode: omweg. De dingen moeten spreken.
‘In ieder geval vind ik tussen mijn aantekeningen de verwonderde notitie: “Hoezeer
de dingen standhouden onder de blikken”’. Als de ‘weer-gave’, het zich wederom
geven van de dingen in de woorden, de filosofische methode bij uitstek is, en deze
weergave ‘omweg’ is, dan is inderdaad de rechte lijn van de intentionaliteit gebroken.
‘Voortdurend begint het denken opnieuw, behoedzaam gaat het tot de zaak zelf terug.
Dit onophoudelijk ademhalen is de meest eigenlijke vorm van de contemplatie’, zegt
de Vorrede. Hoestend, hortend, riskant ademhalen dat kreunt en zich soms bevrijd
voelt - waar is het leven zélf dichter bij, en waar is de ervaring, écht te leven,
authentieker en dichter bij de filosofische ervaring?

Namen voor werkelijkheden
Dit is het raadsel, dat ons is opgegeven en waarvoor wij steeds opnieuw geplaatst
worden: dat gedachten en ideeën er zijn. Dat er zijn doet de vraag naar referentie en
intentie wegvallen. Het verleden vóór het nu, de toekomst áchter het nu valt weg.
Intentieloos ademen impliceert een zoeken naar een naam voor de werkelijkheid.
Namen voor werkelijkheden,
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want zelfs het enkelvoud legt bezitsverhoudingen op. Charles Rosen schrijft in 1977
in The New York Review of Books: ‘zoals Mallarmé de woorden behandelt, zo
behandelt Benjamin de ideeën; hij geeft hen namen, hij plaatst ze naast elkaar en laat
de éne in de andere reflecteren’. Zoveel ideeën, zoveel posities.
De ‘naam’ is een sleutel voor het leven van Benjamin. Een naam is geen begrip.
Een begrip maakt immers deel uit van een vooraf gegeven epistemologisch systeem,
een continuïteit, een geschiedenis, een geheel. De werkelijkheid heeft echter pas een
naam in het ‘nu’. De ‘naam’ is het grondwoord, waarover filosofen van de toekomst
anders moeten gaan denken. Een naam noemen doet iemand opschrikken. Een naam
doet twee dingen, die volgens ons continuïteitsdenken met elkaar in tegenspraak zijn:
een naam betekent en tegelijkertijd onderbreekt hij door de uniekheid van het ‘nu’
de geschiedenis. Hoe brengen wij die twee samen?
De ‘naam’ is een sleutel in de taalfilosofie van Benjamin. Dat geldt zowel voor
het vroege essay uit 1916 Ueber Sprache überhaupt und über die Sprache des
Menschen, als voor de in 1933 geschreven Lehre vom Aehnlichen en Ueber das
mimetische Vermögen. In de eerder genoemde Erkenntniskritische Vorrede worden
motieven uit deze drie essays met elkaar verbonden. Benjamin beschrijft in die essays
de taal als een algemeen menselijk fenomeen dat evenwel bijzondere en eenmalige
relaties tot het jodendom heeft en daarbij zijn de eerste hoofdstukken van het boek
Genesis essentiëel. Kern van Benjamins taalopvatting is, dat taal ín elke mededeling
zichzelf mede-deelt in de zin van uit-deelt. Elk object waarover de taal het heeft, is
uiteindelijk object in- en van de taal. Het talig-zijn van de werkelijkheid is zodoende
het centrale gegeven voor Benjamin. Er is nooit ‘iets anders’ dat in en door taal
verschijnt, steeds gaat het om taal en taligheid zélf. ‘Het talige wezen van de mens
is, dat hij de dingen benoemt’, zo formuleert Benjamin reeds 1916. Dit alles
concentreert zich voor hem in de naam. De burgerlijke opvatting van taal meent dat
het woord het middel van de mededeling is, het object de zaak, en de aangesprokene
de mens. Dat is in het kort de gehele structuur van ons begrijpen van ‘taal’. Zo ontstaat
een wereldbeeld van een verbluffende eenvoud. Daarentegen Benjamin: in zijn
taalopvatting is taal geen middel, is er geen object en geen adressaat. In de taal,
precieser: ‘in de naam deelt de geestelijke essentie van de mens zich aan God mede’.
De naam is datgene waardoor de taal zich puur mededeelt, waarin de taal zichzelf
is. Dat is moeilijk te begrijpen en schijnbaar mijlen ver verwijderd van onze
hedendaagse filosofische, rationele, linguïstische, antropologische of analytische
benaderingen van de taal. Benjamin tracht zijn visie uit te leggen door verwij-
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zing naar het Genesis-verhaal. ‘In het Woord vond de Schepping plaats, en Gods
talig Wezen is het Woord. Alle menselijke taal is slechts weerspiegeling van het
Woord in de Naam’. Het ultieme beeld van het Goddelijke Woord en de meest intieme
participatie van het menselijk woord aan Gods Woord is volgens de zienswijze van
Benjamin: de menselijke naam. ‘De theorie van de eigennaam is de theorie van de
grens van de eindige tegenover de oneindige taal’. Een andere poging tot uitleg is
Benjamins verwijzing naar de astrologie. De constellatie van de sterren, bijvoorbeeld
bij de geboorte, is een voorbijijlend moment, het licht voor een ogenblik op en is
dan voorgoed verdwenen. Toch draagt de op een bepaald ogenblik geborene dat
vluchtig moment van constellatie heel zijn leven mee. Een ‘onzintuigelijke
gelijkaardigheid’ is ontstaan, die de betrokkene bepaalt. Woord, schriftbeeld en beeld
zijn gelijkelijk betrokken in een nog nooit volledig achterhaalde onomatopoëtische
relatie. Benjamin wijst er verschillende malen op dat de oudste vorm van lezen, een
lezen uit de sterren, de ingewanden, de toevalligheden van het bestaan van de oermens
was. Hij citeert herhaaldelijk een zinsnede van Hugo von Hofmannsthal: ‘lezen wat
nooit geschreven werd’. Vanuit het mimetisch vermogen, waarmee de mens begiftigd
is, verschijnt onze passie voor tekst, tekstualiteit en taal in een nieuw licht. De
betekenissen van woorden zijn in hun onderlinge samenhang veel rijker dan die,
welke met behulp van woordenboeken gereconstrueerd kunnen worden. Een plotseling
oplichten van samenhangen tussen klank, beeld, schriftuur enerzijds en oorsprong
van woorden en namen anderzijds doet een nieuw bewustzijn ontstaan omtrent de
essentie van taal en lezen, woord en naam.
Dit alles, hoe diepgrijpend en controversieel het moge zijn, is voor Benjamin
ingebed in een nog rijker perspectief. Wat hem eigenlijk voor de geest staat is een
project, dat grootser en gewaagder is dan menig filosofisch tijdgenoot als idee kan
koesteren. Benjamin formuleert in een brief van december 1923 aan zijn vriend
Florens Christian Rang het inzicht, dat de menselijke kennis uiteindelijk geen andere
vorm kan hebben dan die van de interpretatie. Als gevolgtrekking stelt hij dat een
omvattende theorie van de verschillende soort van teksten ontworpen moet worden.
In een verdere uitwerking betekent het, dat Plato in zijn Symposion en Timaios reeds
de tekstualiteit van kunst en natuur heeft onderzocht, maar dat men thans voor de
opgave staat de tekstualiteit van historische en heilige teksten te onderzoeken. Dát
perspectief is het omvattendste, rijkste en stoutmoedigste dat Benjamin karakteriseert;
het omvat veel méér dan de spanningsverhouding tussen marxisme en mystiek, die
sedert de Benjamin-interpretaties van Scholem de secundaire literatuur over Benjamin
be-
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heerst. Woord en naam krijgen in dit perspectief een fascinerende functie. In hun
ongelijkheid zijn ze beide een moment van geschiedenis, maar ook grondvorm van
elk discursief denken.
Een woord zal opnieuw - na een lange, verwetenschappelijkte, voornamelijk
Europese geschiedenis - zijn rechten als benoemend woord weer opeisen. Zouden
bij Benjamin werkelijk grondslagen van de spreekakt-theorieën zoals die van Lady
Welby, Mannoury, Austin, Searle en anderen te vinden zijn? Nog éénmaal de
onuitputtelijke Vorrede daarover: als woord en taal opnieuw hun benoemende kracht
moeten hervinden, dan is ook niet langer Plato, maar Adam de vader van alle
filosofisch inzicht! Het benoemend leven, dat Adam wordt toegeschreven, kenmerkt
zich immers door een taal die nog niet overbelast is door zijn mededelende functie.
Een grote vernieuwing ziet Benjamin tot de mogelijkheden behoren, wanneer wij
iets van die oorspronkelijke kracht in onze samenleving terug zouden vinden.

Eigennamen maken geschiedenis
Het van mens tot mens gesproken woord, in abstracto: de taal, is een kracht van de
cultuur die geen gelijkenis kent. Het overleven van die cultuur en zijn betekenis voor
andere culturen en tijdperken is van die kracht afhankelijk. Elk actueel gesproken
woord is een historische potentie: dat gegeven behoort tot de nog niet of nauwelijks
bedachte componenten van een sociale ethiek! Maar bij een woord blijft het nooit:
het woord wordt naam, en de naam wordt eigennaam. Dit thema heeft Benjamin
vaak aangeraakt. Het krijgt in de meest recente historische ontwikkelingen weer
grotere aandacht (Searle, Kripke, Wolf). Die overgang van naam naar eigennaam
sluit aan bij een specifiek joodse gevoeligheid. Benjamin heeft die aan den lijve
ervaren. Hij heeft onder zijn tweede en derde eigennaam, Benedix Schönflies nooit
geschreven, en daar zelfs een merkwaardige intrige rond gebouwd. Pas in 1978 heeft
men het bestaan van die namen kunnen bewijzen, voordien is daar steeds mistig en
mystisch over gesproken, zowel door Benjamin zelf als door vrienden zoals Scholem.
Joodse jongetjes krijgen bij de besnijding een naam, die in plaats van de burgerlijke
voornaam in religieuze documenten en de godsdienstoefening gebruikt wordt. Bij
veel joden wordt die naam echter ook na de Bar Mitzwa, na het dertiende levensjaar
niet meer gebruikt, en zo blijft die naam geheim. Dat alles leidt bij Benjamin tot een
zeer toegespitste en moeilijkheden veroorzakende metaforiek. De geheime naam is
voor hem een geheim in de per-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

363
soonlijkheid en in de relatie tot de werkelijkheid. Die vernieuwt zich met elke nieuwe
relatie tot een ander persoon, met name in een liefdesrelatie. Hoe ver dat kan gaan,
en hoe diep dat kan grijpen, bewijst het essay uit 1933, waarin hij het geheim van
het schilderij ‘Angelus Novus’ van Paul Klee onthult als dat van de ‘Angelus Satanas’
en dat weer verhult in het anagram ‘Agesilaus Satander’. De algemene, filosofisch
belangrijke slotsom is hier: een naam onthult en verhult veelsoortige relaties tot de
werkelijkheid, maar dat is pas het geval als hij daadwerkelijk wordt uitgesproken.
Nogmaals: de werkelijkheid moet uitgesproken worden, en dát geschiedt met het
noemen van de naam. Dit leidt tot een verrassend inzicht. Ook Benjamins marxisme,
dat tijdens zijn leven bijvoorbeeld in discussies met Brecht of Scholem zo'n
merkwaardige rol speelde en waarover ook thans nog zo veel te doen is, betreft een
naam in zijn overgang tot de eigennaam. Het gaat er Benjamin nooit om, Marx in
zijn leer en zijn filosofie tot in de puntjes te volgen en de discussies over de zuiverheid
van die leer, met alle praktische en theoretische consequenties vandien, te voeren.
‘Marx’ en ‘marxisme’ zijn eigennamen voor onze geschiedenis, eigennamen die met
het begrip geschiedenis - waarover zijn laatstgeschreven regels gaan - nauw
samenhangen. Die eigennaam betekent een welbepaalde geschiedenis, betekent een
potentie om onderdrukking, uitbuiting en ideologische structuren op te heffen.
Nogmaals: dan gaat het niet om een correct geïnterpreteerde theorie, maar om de
kracht van de naam in de geschiedenis, ja, áls geschiedenis te ontvouwen. Namen,
in het bijzonder eigennamen, zijn immers niet alleen in de geschiedenis, zij zijn
geschiedenis. In dát spanningsveld draagt de mens zijn verantwoordelijkheid, en in
dát spanningsveld krijgt hij zijn eigen naam! Het centrale kenmerk van de eigennaam
is volgens Benjamin en de achterliggende opvattingen van de ‘tweede kabbala’ af
te lezen uit de Naam van God. Er is het afbeeldingsverbod: de oproep tot aarzeling
en voorzichtigheid, tot distantie om díe Naam te betrekken bij onze filosofieën en
theorieën. Een Naam moet aangeroepen worden. In dat aanroepen krijgt hij zijn
kracht als betekenaar.
En zo is er een tweede Eigennaam te ontdekken in het werk van Benjamin: de
Messias. Ook díe Naam is niet alleen in de geschiedenis, maar Hij is ook geschiedenis.
De materialistische geschiedenisopvatting weet, aldus de XVIIe stelling over het
begrip ‘geschiedenis’, dat ze niet alleen met de beweging van het denken, maar ook
met het stilleggen van die beweging rekening moet houden. Juist dat laatste levert
een schok op die van het grootste belang is. Dat is namelijk, volgens dezelfde stelling,
het teken van een messiaans stilleggen van geschiedenis, dat is: een revolutionaire
kans
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in de strijd rond de onderdrukte geschiedenis, de onderdrukten van die geschiedenis,
de onderdrukte geschiedenis die wij zelf zijn! Dit is een grandioze en gewaagde
eenheid van Marxisme en Messianisme, die tevens de relevantie van elke menselijke
taaldaad verenigt met geschiedenis, kennistheorie en psychoanalyse. Want aldus
formuleert Benjamin in zijn notities, die de Thesen begeleiden: ‘Ieder ogenblik is op
zichzelf genomen het jongste gericht voor datgene, wat in een of ander vroeger
gebeuren ligt. Als iedere historische periode direct in relatie tot God staat, dan is elke
periode dat als de messiaanse tijd van een of andere vroegere periode.’ Mocht dit
nog moeilijk te begrijpen zijn, dan is het volgende inzicht een parel aan helderheid,
en een schok met betrekking tot ons gangbare inzicht: ‘De Messias breekt de
geschiedenis af; de Messias treedt niet aan het einde van een ontwikkeling op’. Als
historisch wezen leven - het kenmerk dat de mens zich met name in de filosofie en
de antropologie toeschrijft - betekent dan, dat men de potentie van de Naam Messias
lééft. Dan leeft men niet in de gezapige homogeniteit en de leegte van het burgerlijk
bewustzijn (Stelling XIII), maar in het bewustzijn, dat de Messias elk ogenblik kan
komen. Dat ogenblik wordt niet met sidderen en beven tegemoet gezien en er wordt
niet heimelijk van gehoopt dat het nog even uitblijft, maar het wordt als kans
beschouwd en aangeroepen. Een Naam aanroepen bevrijdt. Dat is een kans, ook voor
díe filosofie, die ‘het einde van de filosofie’ tot filosofisch probleem verheft.
‘Dit is Walter Benjamin, mijn vriend en begeleider sedert jaren. Hij is kunstcriticus,
filosoof en literator, een inspirerende geest die belangrijke teksten maar geen
levenswerk schreef. Innerlijke onzekerheid, emigratie en een wreed politiek lot waren
zijn deel. Een ambivalente houding tegenover hem heeft bijna iedereen. Kan dat
anders? Hij leert ons, welke de historische kansen zijn die de filosofie heeft wanneer
deze zich haar messiaans karakter herinnert. Hij relativeert de theoretische systematiek
door filosofie te intensiveren. Hij wekt de vergeten kracht van woord en naam. Hij
levert een profane verheldering van ons denken waarbij hij ons een verrassende
eenheid van marxisme en messianisme laat zien. Dat is Walter Benjamin.’
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Forum
Orthodoxie en religieuze volkscultuur
De Rotterdamse hoogleraar Willem Frijhoff blijft zich onvermoeibaar inzetten voor
een grotere bekendheid van zijn vak, de zgn. Mentaliteitsgeschiedenis. Onder zijn
impuls zette de Nijmeegse uitgeverij SUN in 1985 de historische reeks Sporen op
(een verwijzing naar het gelijknamige opstel van Carlo Ginzburg, van wie SUN een
opstellenbundel over het geschiedenisbedrijf hoopt uit te geven). In geen tijd is deze
serie uitgegroeid tot een reeks om U tegen te zeggen. Na de opmerkelijke vertalingen
van o.m. Michel Vovelle1 (Mentaliteitsgeschiedenis, 1984) en Alain Corbin (Pestdamp
en bloesemgeur: een geschiedenis van de geur, 1986), verscheen onlangs een
opstellenbundel met bijdragen van Nederlandstalige mentaliteitshistorici2.
De centrale inzet van het boek is de vraag in hoeverre er een kloof gaapt tussen
de officiële, van kerkwege voorgeschreven godsdienstigheid enerzijds en de geleefde
religieuze volkscultuur anderzijds. Zes verschillende historici van zowel Nederlandse
als Vlaamse komaf beantwoorden deze kwestie voor zes uiteenlopende periodes,
beginnend bij de vroege middeleeuwen en eindigend in het hedendaagse Brabant.
Mayke de Jong benadrukt in haar bijdrage dat de tegenstelling tussen volkscultuur
resp. clericale cultuur in de vroegere middeleeuwen langs andere scheidslijnen verliep
dan in latere periodes. ‘Het breukvlak tussen beide “culturen” is hier het onderscheid
tussen een schrijvende geestelijkheid en het ongeletterde lekenvolk. Dat wil zeggen
dat een deel van de maatschappelijke elite, namelijk die van de wereldlijke
machthebbers, tot het domein van de ‘culture folklorique’ behoort’. Steunend op de
kerkelijke visioenenliteratuur en het niet altijd even orthodoxe Chronicon van bisschop
Thietman van Merseburg (11e eeuw), betoogt de Jong dat de clericale cultuur bijwijlen
sterk werd beïnvloed door de volkse heterodoxie. Er bestonden dus wel verschillen,
maar geen onoverbrugbare tegenstellingen tussen de officiële en de officieuze
religieuze cultuur.
Eenzelfde stelling verdedigen A.Th. Van Deursen en Willem Frijhoff voor de
vroegmoderne tijd. De laatste plaatst daarom serieuze vraagtekens bij de thesis dat
de zeventiende en de achttiende eeuw het toneel waren van een diepgaand
kersteningsoffensief van de kant van de kerkelijke elites. De on-

1
2

Zie A. De Laet, Vovelle en Perrot als nieuwsoortige antropologen in Streven, p. 174,
november 1987.
G. Rooijakkers en T. van der Zee (red.), Religieuze volkscultuur: de spanning tussen de
voorgeschreven orde en de geleefde praktijk, SUN, Nijmegen, 173 pp., f 24,50 / 460 BF.
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loochenbare pogingen tot een grotere clericale greep op het katholieke of protestantse
‘Volk Gods’ liepen niet zelden stuk op de volksgezinde houding van de plaatselijke
zieleherders (die hun ‘schapen’ wel wilden hoeden, maar niet voor het hoofd wensten
te stoten), of werden door de modale gelovigen handig omzeild (zo heeft het verbod
van de calvinisten op elke vorm van begrafenisritueel zich op het eerste zicht kunnen
doorzetten; het ging echter om een Pyrrusoverwinning: het begrafenisritueel verdween
inderdaad uit de kerk, maar dook terug op op ‘neutraal’ terrein).
Dat volkse godsdienstigheid en kerkelijke leiding zeer wel kunnen samengaan,
toont de bijdrage van de Gentse historicus Jan Art over Vlaanderen in de nieuwste
tijd. In de loop van de 19e eeuw ‘ontpopte de eerder volksonverschillige of
volksafstandelijke kerk van het Ancien Régime zich tot een ultramontaanse, bijna
populistische catholica’ (p. 105). Er ontstond een almaar uitdijend netwerk van
kerkelijke verenigingen en broederschappen, dat vanaf het midden van de vorige
eeuw nog werd aangevuld met allerlei sociale werken. De kerkelijke hiërarchie
stimuleerde deze nooit geziene bedrijvigheid aan ‘de basis’, maar controleerde ze
ook. Art verwijst in dit verband naar wat in de sociologische literatuur over verzuiling
als de ‘defensiehypothese’ geboekstaafd staat. Het dichten van de kloof tussen ‘leiders
en ‘(be)geleiden’, clericale elite en godsvolk, heet dan een kerkelijke strategie ‘ne
peius adveniat’ (‘om erger te voorkomen’). Of in de woorden van Art: ‘De
voornaamste reden is mijns inziens dat de kerkelijke hiërarchie haar invloed op het
openbare leven wil bewaren en dat die invloed alleen veroverd kan worden en
gevrijwaard kan blijven onder een democratisch bestel wanneer men ‘het volk’ op
zijn hand heeft, en liefst “in de hand”’ (p. 110).
De katholieke kerk vormt volgens Mart Bax evenwel geen homogeen blok. Er
bestond en bestaat ‘een patroon van intra-religieuze rivaliteit en concurrentie. Door
de eeuwen heen heeft er een machtsstrijd tussen groepen religieuze specialisten
plaatsgevonden over de legitimiteit van religieuze organisatievormen’ (p. 132). Hoe
met name plaatselijke priesters en ordegeestelijken onderling dingen naar de gunst
van hun ‘klandizie’, illustreert Bax aan de hand van de tegenwoordige situatie in
ruraal Brabant (Nederland).
Deze erg geslaagde bundel, waarvan alle bijdragen in een prettig leesbaar
Nederlands zijn geschreven, bewijst dat de inheemse mentaliteitsgeschiedenis al lang
de van oorsprong Franse kinderschoenen is ontgroeid. Zowel de theoretische reflecties
als het aangedragen empirisch materiaal getuigen van inventiviteit én eruditie, van
intellectuele durf én bedachtzaamheid, van ‘savoir’ én... ‘saveur’. Wat kan een
lezer(es) zich nog meer wensen?
Rudi Laermans

Jodendeportaties in België
Zeker voor Nederlanders die 80% van de vooroologse joodse populatie naar de
kampen zagen verdwijnen, is het een intrigerende vaststelling: in België werd minder
dan de helft van de joden op transport gesteld. Om precies te zijn: 45% of 25.000
mensen. Het gros daarvan waren buitenlandse joden, vluchtelingen dus, vaak uit
gebieden die door de nazi's als behorende tot het historische Duitse Rijk werden
beschouwd. Belgische joden (zes pro-
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cent) werden aanvankelijk gespaard. Maar ook zij werden op het einde van de oorlog
geviseerd, voor zover zij al niet in de clandestiniteit waren verdwenen. En zo waren
er velen. Het is altijd een beetje de vraag gebleven op welke manier duizenden joden
aan deportatie zijn ontsnapt. Veel en systematisch onderzoek daarrond is door de
joodse gemeenschap zelf nooit verricht. Wat merkwaardig is, want per slot van
rekening werden tussen oktober '42 en september '44 ‘slechts’ achtduizend joden
opgepakt. Het drama voltrok zich vooral tussen augustus en oktober '42. Toen werden
dertienduizend joden brutaal van hun bed gelicht, naar de Dossin-kazerne in Mechelen
gebracht en vervolgens (vooral) naar Auschwitz gevoerd. Aangezien reeds vierduizend
joden zich ‘spontaan’ voor de ‘verplichte tewerkstelling’ hadden aangeboden, was
halverwege de oorlog al meer dan een derde van de joodse populatie gedeporteerd.
Onder hen: de moeder van Maxime Steinberg, een franstalige Brusselse historicus
die bovenstaande cijfers heeft bijeengezocht. Maxime Steinberg, nu vijftig en naar
eigen zeggen een geassimileerde jood, geldt in België als de kenner van de joodse
gemeenschap in oorlogstijd. Al twaalf jaar lang vlooit hij de voornaamste bronnen
ter zake na. Dit resulteerde in een monumentaal vierdelig werk, L'Etoile et le Fusil,
waarvan La question juive (1940-1942) en 1942: les cents jours de la déportation
des Juifs de Belgique reeds eerder verschenen en de laatste twee delen onder de titel
La traque des Juifs (1942-1944) onlangs op de markt zijn gebracht1. La traque des
Juifs is tevens het doctoraal proefschrift van Steinberg, dat met de grootste
onderscheiding aan de Université Libre de Bruxelles werd behaald.
La traque des Juifs - letterlijk: de jacht op de joden - legt de Belgische dimensie
van de Holocaust bloot en bevat een overtuigende verklaring voor de relatief beperkte
ravage die onder de Belgische joden werd aangericht. Steinberg documenteert niet
alleen de deportaties, maar ook de houding in deze van de Belgische administratie,
het Belgische episcopaat en de joodse gemeenschap zelf. Onder de weggevoerden
is wel degelijk gerebelleerd, volgens Steinberg. Maar bovenal zal dit boek worden
gelezen om het beeld dat van het joodse verzetsleven wordt geschetst, inclusief zijn
gewapende component, én de delicate relatie van het verzet met de Association des
Juifs en Belgique (AJB), een instelling van collaborerende joodse notabelen die eind
'41 op bevel van de bezetter in het leven werd geroepen om de ‘emingratie te
activeren’. Het is immers geweten, dat Berlijn zich bekloeg over het ritme waarmee
in België de joodse kwestie werd opgelost. Dat ritme was te traag, niet alleen omdat
de Duitse veiligheidspolitie over te weinig manschappen (20) beschikte maar vooral
omdat de militaire bezettingsautoriteiten vreesden voor politieke consequenties. Niet
vóór juni '42 werd in België de ‘gele ster’ verplicht. Steinberg merkt bijvoorbeeld
op dat sommige gemeentebesturen weigerden zich met deze klus te belasten en dat,
na de razzia's van de zomer van '42, ambtenaren met rantsoeneringszegels sjoemelden
en aldus de administratieve hand aan het verzet reikten. Dat was ook hard nodig in
de herfst van '42. Duizenden joden doken toen onder, verdwenen uit de gemeentelijke
administratie maar bleven daarom niet minder behoeftig. Wellicht waren velen ook
geschrokken door de laksheid van hogere administratieve en religieuze overheden.
Niet-Belgische joden werden zonder noemenswaardig

1

La traque des Juifs (1942-1944) (2 delen), Collection ‘Condition humaine’, Editions Vie
Ouvrière, Bruxelles, 1987, 550 pp., BF. 1060.
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officieel protest gedeporteerd; en dat, bij wijze van spreken, aan de voordeur van het
aartsbisschoppelijke paleis in Mechelen. Het was een signaal. Veel joden zochten
een veilig onderkomen voor hun kinderen. Zij verdwenen vervolgens zelf naar
Brussel, Luik en Charleroi, steden waar zij aanzienlijk minder gevaar (dan in
Antwerpen) liepen en waar Le Comité de Défense des Juifs en Belgique (CDJ) volop
voor geld, voedsel en valse papieren zorgde. Feitelijk werden op die manier de
adviezen - ‘hou het legaal’ - van de Association des Juifs de Belgique (AJB)
genegeerd. Maar veel joden voelden aan dat met hen finaal werd afgerekend, vooral
naarmate de geruchtenstroom aanzwol. Vijf dagen voor de invoering van de jodenster,
evoceerde de BBC het lot van de Poolse joden.
Vanaf september '42 ontstonden in de grote steden les Comités de défense des
Juifs de Belgique (CDJ). Ze worden in het eerste deel van La traque des Juifs uitvoerig
beschreven, in een fascinerende synthese van dagboekfragmenten, verzetsarchieven
en links-joodse periodieken. Hoewel opgericht door (joodse) communisten, was het
Brusselse CDJ geen exclusief joodse organisatie noch een gewapende verzetsgroep.
Het CDJ maakte weliswaar deel uit van het Onafhankelijkheidsfront, de
overkoepelende verzetsorganisatie, maar hield zich uitsluitend met sociale bijstand
bezig. De cijfers die Steinberg daarover verstrekt, spreken boekdelen: eind 1943
schatte het CDJ de clandestiene joodse populatie die door hen werd geholpen op
6.500, inclusief 3.500 kinderen die in overwegend katholieke homes, kloosters,
vakantiecentra en ziekenhuizen waren ondergebracht. Een en ander vergde een
gigantische (dubbele) administratie, én het fiat van de kerkelijke hiërarchie. De
maandelijke kost van deze hulp beliep tegen het miljoen Belgische franken; geld dat
overigens met gevaar voor het leven door tientallen koeriers werd rondgedragen en
dat, vanaf '43, in toenemende mate door gefortuneerde Zwitserse en Amerikaanse
joden werd verstrekt. Financiële filières liepen overigens niet alleen via Zwitserland.
Zonder de illegale hulp van het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn (NWK) - een
openbare instelling - was veel niet gelukt. De leidingen van CDJ en NWK werkten
onwaarschijnlijk nauw samen, iets wat bijvoorbeeld ook gold voor het CDJ en de
Brusselse afdeling van de AJB, nochtans een met de Duitsers collaborerende
vereniging. De AJB was, om evidente redenen, gehaat bij linkse joden. Zij bestreden
immers de ‘verplichte tewerkstelling’, terwijl de AJB de Duitsers juist een handje
toestak en niet schroomde eigen lijsten van joodse medeburgers onder de ogen van
de bezetter te brengen. Joodse verzetslui vernietigden deze lijsten en op 29 augustus
1943 werd zelfs de chef van de AJB-sectie ‘verplichte tewerkstelling’ door een joods
commando vermoord.
Allicht begrijpt de lezer nu ook beter waarom de joodse verzetsgeschiedenis niet
eerder werd geschreven. De AJB was en is een taboe. En ook Maxime Steinberg
heeft, veertig jaar na datum, de archieven van de AJB - in het Martin Buber-instituut
- niet te zien gekregen. Wél tikte hij de dagboeken van prominente AJB-leden op de
kop, en op grond daarvan - en van andere bronnen - reconstrueerde hij de activiteiten
van de Brusselse AJB en de morbide denkwereld van sommige van haar leden. Zo
leest men in het dagboek van Salomon Vanden Berg: ‘We eten lekker, en ik heb altijd
gezegd dat we smakelijk halfbruin brood zullen blijven eten. En mochten we ooit
worden gepakt, dan hebben we dát alvast gehad.’ We schrijven einde '42.
Wat de grond van deze zaak betreft, concludeert Steinberg dat de marges voor een
joodse ‘politiek van het minste kwaad’ ontbraken. De Endlösung stond op de agenda:
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gevoerd, tegen beter weten in en met de bedoeling om tijd te winnen. Het was vanaf
'42 nochtans voorspelbaar, schrijft Steinberg, dat ook Belgische joden zouden worden
geviseerd en dat de AJB een beschermde minderheid van 2.900 personen (in '44) familieleden, personeel van AJB-kantoren en -tehuizen, honderden kinderen en
gepensioneerden, en het personeel van voor de Duitsers werkende firma's - niet
behouden door de bezetting kon loodsen. Alzo geschiedde ook. Medio '44 zette de
Gestapo de militaire bezettingsautoriteiten voorgoed buiten spel en vergreep zich
aan de Belgische joden. De AJB werd ontbonden en de kinderen werden in veiligheid
gebracht. Twee jaar na het begin van de deportaties doken ook de AJB-leden onder.
Binnen het CDJ werd, begrijpelijkerwijs, streng geoordeeld over de AJB-mensen.
Maar tegelijkertijd werd met hen samengewerkt en allengs ontspon zich een
verstrengeling van personen en functies, die door Steinberg met veel zin voor detail
zijn beschreven. De sociale bijstand van de AJB was, de hele oorlog door, reëel en
van wezenlijk belang voor de redding van veel joden; iets wat door de auteur ook
nauwelijks wordt ontkend. De CDJ was een heterogene club, die bij nader inzien
functioneerde volgens de formule van het Onafhankelijkheidsfront, d.w.z. als een
samenwerkingsverband van diverse groepen - in dit geval: communisten, linkse
zionisten en ‘algemene’ zionisten - die in eigen periodieken de situatie evalueerden.
Dat leverde soms scherpe fractietwisten op. Het werk van het CDJ viel namelijk
uiteen in twee delen, te weten de hulp aan volwassenen en die aan kinderen, waarbij
de communisten vrijwel exclusief maar zeer efficiënt de ‘kindersectie’ dirigeerden,
hetgeen door de zionistische component binnen het CDJ eensgezind als een aanslag
op de ziel van het joodse kind werd ervaren. Steinberg releveert dan ook voorzichtige
pogingen om de communisten uit de commandoposten te verwijderen. Wat niet lukte.
Maar men begrijpt het probleem: gelovige joodse knaapjes werden door atheïstische
communisten onder merendeels katholieke voogdij geplaatst. Erger kon eigenlijk
niet.
Ook binnen het gewapende verzet kwam het sporadisch tot spanningen. Steinberg
achterhaalde dat in totaal niet meer dan honderd joden participeerden in de
partizanenstrijd. Zij waren hoofdzakelijk van communistische signatuur. Zij volgden
hun politieke overtuiging, die tot gewapende weerstand opriep, en vonden in Brussel
aansluiting bij het goed uitgebouwde communistische verzet. Veel problemen gaf
dat niet, ware het niet dat de verticale verzetsstructuren - elke partizaan kende, in
principe, slechts twee andere kameraden - werden doorkruist door een hechte joodse
broederschap. Volgens Steinberg was dit eerder een socio-cultureel dan een politiek
probleem, maar hij signaleert toch de lichte ongerustheid die dit af en toe bij de
communistische leiding opwekte. Het wantrouwen was trouwens een tikje wederzijds,
vooral toen die leiding door de Gestapo werd gedecimeerd en joodse partizanen (ten
onrechte) gingen twijfelen aan de waterdichtheid van de top. Hoe dan ook, in het
tweede deel van La traque des Juifs wordt duidelijk dat slechts een miniem aantal
joden met de wapens in de hand streed. Duizenden anderen pleegden echter een daad
van burgerlijke ongehoorzaamheid door onder te duiken en de Duitse ordonnanties
te ontvluchten. Sterker zelfs: Steinberg releveert vormen van individuele rebellie,
die door hem als volstrekt uniek in de geschiedenis van de Holocaust worden
beschouwd. Vanaf oktober '42 begonnen joden namelijk massaal te ontsnappen uit
de konvooien. Tussen Mechelen en de Duitse grens ontsnapten op zes maanden tijd
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grens. Velen stierven langs het spoor onder de kogels van de Duitse militaire escorte.
Maar een aantal ontsnapten en hun getuigenis van in de trein staat opgetekend in La
traque des Juifs. Hetzelfde twintigste konvooi werd ook ‘bestormd’ door verzetslui.
Het relaas daarvan nam nog tijdens de oorlog mythische dimensies aan, maar
Steinberg releveert in La traque des Juifs de ware toedracht en tragiek van een
onderneming die niét door het verzet was georganiseerd maar gerijpt in het brein
van een joodse arts en twee niet-joodse exstudenten die met welgeteld één revolver,
tussen Boortmeerbeek en Wespelaar, het twintigste konvooi tot stilstand brachten.
Zeventien joden wisten te ontsnappen. De arts werd later gefusilleerd.
La traque des Juifs is een toonbeeld van betrokken maar deugdelijk
wetenschappelijk werk. ‘Ik heb twaalf jaar lang, bij voortduring maar vergeefs, naar
de naam van mijn moeder gezocht’, zei Steinberg onlangs in een interview.
Jan Vermeersch

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

371

Boekbespreking
Filosofie
Peter Sloterdijk, Kopernikanische Mobilmachung und ptolemäische
Abrüstung, Suhrkamp (es 1375), Frankfurt am Main, 1987, 126 pp.
Wat Jürgen Habermas reeds opmerkte naar aanleiding van Peter Sloterdijks
meesterlijke Kritik der zynischen Vernumft, valt na lezing van diens laatste boek
slechts te beamen: Sloterdijk is een erg on-Duitse essayist, die met Franse
lichtvoetigheid de Teutoonse ernst bekapittelt. Met de postmodernisme-discussie als
alibi waagt Sloterdijk zich weer op erg uiteenlopende terreinen. In de eerste twee
hoofdstukken diagnostiseert hij het einde van avantgarde-beweging. Dat de crisis
van het avantgardisme zoveel pennen in beweging zet, heeft volgens Sloterdijk alles
te maken met de ‘overvraging’ van de moderne kunst door de hedendaagse filisofie.
Onder verwijzing naar Adorno's Aesthetische Theorie stelt Sloterdijk dat de moderne
filosofie haar eigen heilsverwachtingen heeft geprojecteerd in de kunst. Wat de
filosofie niet langer wist in te lossen, diende de kunst alsnog waar te maken: kritiek
op de omringende samenleving, het levendig houden van de hoop op een betere
wereld. In het derde hoofdstuk, genoemd naar de titel van het boek, ontvouwt
Sloterdijk zijn visie op de moderniteit. Het modernisme ziet hij als een permanente
revolutie tegen alles wat vanzelfsprekend is. Deze ‘Copernicaanse mobilisatie’ van
het vermogen tot reflexie en het verlangen naar waarheid, resulteert echter
noodzakelijk in een extreme onzekerheid. Met deze stelling begeeft Sloterdijk zich
in gevaarlijke waters. Een analoge diagnose vindt men immers bij neoconservatieve
auteurs, die tegen de modernistische reflexie-dwang pleiten voor een herstel van
autoritaire tradities. Sloterdijk verwacht zelf meer heil van neo-metafysische syntheses
à la Capra. Uiteraard is hij veel te intelligent om niet de zwakke kanten van ‘de kitch
van het holisme’ (M. Korzec) te zien. De nieuwe syntheses waardeert hij dan ook
minder om hun filosofische draagkracht, en veeleer als krachtige signalen van het
streven naar ‘ontwapening’ in de modernistische oorlog tegen illusies en onwaarheden.
Sloterdijk ontwikkelt in dit verband een vrij plausibele redenering omtrent het zgn.
verlangen naar waarheid (zie Foucaults ‘wil tot weten’, zelf weer schatplichtig aan
Nietsches ‘Wille zur Macht’). Wanneer dat verlangen definitief bevredigd zou worden,
aldus Sloterdijk, en de Hegeliaanse droom van het Absolute Weten werd ingelost,
dan zou dat een heuse katastrofe betekenen. Onze nieuwsgierigheid zou plotseling
nutteloos worden, we zouden wonen in een onbewoonbare wereld van absolute
waarheden. Kortom, het modernistische waarheidspathos leidt in zijn consequente
realisering naar een doodse wereld. Met Derrida (differentie-als-uitstel) en Adorno
(de niet-identiteit tussen kensubject en -object) is Sloterdijk evenwel van mening dat
het oorspronkelijke verschil tussen mens en wereld, taal en werkelijkheid nimmer
volledig kan worden overbrugd. Het modernistische waarheidsverlangen berust
daarom op een... illusie. Overigens vermeldt Sloterdijk in dit deel van zijn essay
nergens de namen van Derrida of Adorno, terwijl ze hem nochtans onmiskenbaar
inspireerden. Maar wellicht zijn zo'n vrijheden noodzakelijk bij het schrijven van
hoogwaardige essays als Kopernikanische Mobilmachung und ptolemäische
Abrüstung.
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Lou Andreas-Salomé, Friedrich Nietsche, met aantekeningen van Thomas
Pfeiffer, uitgegeven door Ernst Pfeiffer, vertaald door Léon Hanssen,
Arbeiderspers, Amsterdam, 1987, 258 pp.
Lou Salomé scheef haar Nietsche-studie in 1894, twaalf jaar nadat zij Nietsche via
Paul Rée had leren kennen en een korte stormachtige (maar, lijkt het, desondanks
zeer kuise) verhouding met hen had beleefd. Zoals bekend werd zij later een leerlinge
van Freud en nog later minnares van Rilke, maar dan zijn we al aan de periode waaruit
dit boek stamt voorbij. Vooral haar psychologische arbeid heeft haar bij het schrijven
van deze studie sterk beïnvloed. Zij verklaart het ‘de taak van de biograaf (...) de
denker vanuit de mens te verklaren’, en vanuit een dergelijke houding bespreekt zij
ook het gedachtengoed van Nietsche in haar studie, die aanvankelijk programmatisch,
Friedrich Nietsche in seinen Werken heette: de denker in zijn geschriften, het werk
gelezen vanuit de ‘vent’.
De moderne hermeneutiek zou van een dergelijke benadering nogal kopschuw
worden. Toch lijkt Nietsche zelf de legitimering van deze koppeling van werk en
auteur keer op keer te hebben geleverd. ‘Heeft men mij begrepen: ik ben die en die’,
zo roept hij bijvoorbeeld in Ecce homo uit. Maar een bij uitstek tekstgerichte
interpretator als Derrida laat zich er niet door van de wijs brengen: wat is de status
van deze uitspraak, zo vraagt hij zich af. Bijt de slang niet in haar eigen staart, wanneer
een auteur (hij die slechts op papier bestaat) een beroep doet op de mens van vlees
en bloed die dezelfde naam draagt, maar dat op zijn beurt slechts kan doen binnen
het oeuvre dat reeds van begin af aan van de ‘auteur’ is onteigend? Van dergelijke
overwegingen ligt Salomé niet wakker en met het gelijk van de ooggetuige beschrijft,
ja ‘systematiseert’ zij het werk van Nietsche als een document dat zijn ware relevantie
buiten zichzelf heeft: in de persoon van de auteur, die tegelijkertijd als een lijdende,
tragische held en een heroïsche (zelf)overwinnaar wordt beschreven. Onloochenbaar
raakt zij daarbij veel wezenlijks en wetenswaardigs aan, bijvoorbeeld Nietsche's
bevestiging dat hij de vrije geest noch de Uebermensch als ideaal en eindstadium
van de mens beschouwde, of het feit dat Nietsche wist dat de leer van de eeuwige
terugkeer wetenschappelijk niet houdbaar was (hoewel hij aanvankelijk wel naar een
wetenschappelijk bewijs zocht en daarvoor zelfs tien jaar natuurkundestudie wilde
uittrekken). Juist die feitelijke onhoudbaarheid stimuleerde hem echter, aldus Salomé,
tot een koppige vasthoudendheid en een doordenking van datgene wat zich als
onmogelijk toonde. De beweging van overstijging, van blijvende voortstuwing van
de ene overtuiging naar de andere, wijst Salomé als de eigenlijke dynamiek van
Nietsche's denken aan. Steeds moest het tegendeel van zijn zojuist gevormde theorie
worden gepeild en op zijn houdbaarheid getoetst, in een bewuste uitdaging van
datgene wat zojuist als waarheid verkondigd was. Vandaar zijn
waarheidsperspectivisme, vandaar zijn begaan van alle wegen, waarboven vanuit
steeds weer nieuwe perspectieven (naar de formulering van Zarathustra) ‘onmogelijk’
geschreven staat. Een drang die men ruim een halve eeuw later terugvindt bij Bataille,
de theoreticus van alles wat de theorie verworpen heeft, de denker van datgene wat
het denken zelf als impossible heeft opgegeven.
In dergelijke doorzichten toont Salomé's benadering haar legitimiteit, al blijft het
methodisch uitgangspunt twijfelachtig en is de nodige behoedzaamheid geboden: de
auteur toont zich nogal eens slordig in haar citaten (in het notenapparaat keurig
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aangegeven) of haar interpretaties. Ook de vroegere publicatiedatum van het werk
verklaart de nodige missers. Zo dateert Salomé Nietsche's epistemologische
belangstelling tamelijk laat, terwijl deze in het vroege opstel Ueber Wahrheit und
Lüge im aussermoralischem Sinne wellicht het meest expliciet is uitgewerkt. Dat
opstel werd vrijwel direct na de Geburt der Tragödie geschreven, maar pas lang na
Nietsche's dood gepubliceerd. Dat Salomé het niet kende is dus niet zo verwonderlijk.
Dat zij de epistemologische problematiek van de Fröhliche Wissenschaft (misschien
wel het hoofdthema van het boek) niet onderkende, wekt meer verwondering op.
Ger Groot

Konrad Wünsche, Der Volksschullehrer Ludwig Wittgenstein. Mit neuen
Documenten und Briefen aus den Jahren 1919 bis 1926, Suhrkamp,
Frankfurt am Main, 1985, 358 pp., DM. 18.00.
Van 1920 tot 1926 werkte Ludwig Wittgenstein als leraar aan een lagere school in
drie
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Oostenrijkse plattelandsdorpjes. Hij heeft zijn Tractatus voltooid en daarmee ziet
hij zijn filosofische arbeid als beëindigd. De roeping die hij voelt ligt op een ander
vlak: zich te vervolmaken als mens en anderen te helpen hetzelfde te doen. Daartoe
wendt hij zich tot het onderwijs in zijn meest fundamentele vorm: een lagere school
en een plattelandsgemeenschap, waar de stedelijke bourgeois Wittgenstein een
ongerepte menselijke goedheid hoopt aan te treffen, zoals hij die bij Tolstoi had
gevonden. Hij wordt er bitter in teleurgesteld. Vrijwel vanaf het allereerste begin
klaagt hij over de ‘zedelijke laagheid’ van de dorpsbevolking. Met zijn pupillen is
hij nooit toegekomen aan het gezamelijk lezen van het evangelie, zoals hij zich dat
had voorgesteld. Wel worden zij aan een veeleisend lessenrooster onderworpen,
waarbij vooral het wiskunde-onderwijs een belangrijke plaats innneemt. Intellectuele
verheffing is hetgeen Wittgenstein bij zijn leerlingen nastreeft en wanneer zij niet
aan zijn verwachtingen voldoen raakt zijn geduld snel uitgeput. Hardhandig was hij
zeker en dat leidt tot herhaalde botsingen met de ouders. Zijn leerlingen reageren,
zelfs nog na vijftig jaar, wanneer Wünsche hen bezoekt, gemengd in hun
herinneringen. Zeker, zij waren bang voor hem, maar hij was en goed mens, die voor
hen soms sinaasappelen liet overkomen of hun zelfs schoenen liet aanmeten. Zijn
betere leerlingen trachtte hij (vrijwel steeds vergeefs) tot doorstuderen aan te
moedigen, maar voor degenen die niet tegen het niveau van zijn onderwijs waren
opgewassen verloor hij al snel elke aandacht. Pedagogisch lijkt Wittgenstein
uiteindelijk een veel minder moderne leraar te zijn geweest dan men wel zou hebben
verwacht. Een zekere ‘maïeutische’ methode meent Wünsche bij hem wel te kunnen
bespeuren, maar echte zelfwerkzaamheid van de leerlingen die ook toen al door de
pedagogische auteurs werd bepleit, lijkt Wittgenstein nooit te hebben bevorderd,
zoals hij ook niet werkelijk aansluiting lijkt te hebben gezocht bij de directe
belevingswereld van zijn leerlingen. Uiteindelijk vraagt Wünsche zich af of
Wittgenstein werkelijk wel in zijn leerlingen geïnteresseerd was. Of was zijn
Lehrtätigkeit eerder een oefening in eigen vervolmaking, wellicht zelf versterving,
in een wereld die zelfs in de verte niet beantwoordde aan het bevlogen idee dat hij
zich ervan gemaakt had? De vraag blijft enigszins onbeslist tussen een ja en een nee
hangen. Vreemdheid bleef hoe dan ook het kenmerk dat alle herinneringen aan hem
het meest gemeen hebben. Een vreemdheid die waarschijnlijk zozeer met zijn wezen
vervlochten was dat hij haar nooit helemaal is kwijtgeraakt.
Ger Groot

Godsdienst
Kees Waaijman, Psalmen vanuit de ballingschap (Verklaring van een
bijbelgedeelte), Kok, Kampen, 1986, 189 pp., f 29,90.
In deze bundel zijn een twintigtal psalmen opgenomen waarin de ondergang van
Jerusalem (587 v. Chr.), de daarop volgende Babylonische ballingschap en het proces
van wedergeboorte (vanaf 538 v. Chr.) centraal staan. Het zou verkeerd zijn te menen
dat deze psalmen slechts momentopnamen van vroegere gebeurtenissen zijn. Ze
bevatten, integendeel, ervaringen die het joodse volk altijd hebben geholpen nieuwe
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crises te doorleven en te overleven. Aan de eerste christengemeenschappen leverden
deze psalemn het geloofsmodel waardoor de afgang van de Messias kon worden
gelezen als een proces van dood-en-verrijzenis. De psalmen ‘vanuit de ballingschap’
- die dus ook voor ons nog steeds uiterst actueel zijn - worden op de inmiddels voor
Waaijman typerende wijze van commentaar voorzien. Groot is de aandacht die hij
aan de Hebreeuwse grondtekst besteedt; het leidt soms tot extreme vertalingen. Wat
bijvoorbeeld te denken van de wijze waarop Ps. 9:17 wordt weergegeven: ‘Voelen
laat Wezer zich, hij maakt schikking/Plavei, met gekor!/in het werk van zijn palmen
beklemd de doemende’. Met voortdurende aandacht voor woordherhaling, stijlfiguur
en opbouw van geheel en onderdelen voert W. zijn lezers binnen in de fascinerende
wereld van deze eeuwenoude, maar nog immer actuele gebeden en liederen.
Na bestudering van dit boek blijven er bij mij verschillende vragen achter. Tijdens
de bespreking van Psalm 92 en Psalm 145 (overigens met een fraaie analyse) krijgt
de lezer geen enkele aanwijzing waarom déze beide liederen nu per se in déze bundel
moesten worden opgenomen. De door Waaijman ge-
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opperde mogelijkheid dat Psalm 53 taal bevat die verbindingen legt met ‘de
krijgshaftige taal van de Makkabeeën uit de tweede eeuw vóór Chr.’ (p. 79) lijkt mij
op canonhistorische gronden niet erg waarschijnlijk. Bij Psalm 113 mis ik de mijns
inziens fundamentele informatie dat dit lied de eerste van de zgn. Hallel-psalmen
vormt (Pss 113-118); iets dat voor de achtergrond van het lijdensverhaal onontbeerlijk
is. De auteur had dus moeten toelichten waarom hij Psalm 113 uit zijn meest directe
context heeft losgeweekt. De analyse van Ps. 113:2-3 heeft mij bovendien niet kunnen
overtuigen. Naar het mij voorkomt heeft Waaijman namelijk twee elementen die in
het parallellisme onmisbaar zijn (‘van nu af’, vs 2/‘van de opstralende zon’, vs 3)
buiten beschouwing gelaten, omdat het zijn ‘Kreeftschema’ (a-b-c/c'-b'-a') doorkruist
(p. 167). Tot besluit een opmerking uit mijn eigen vakgebied. Bij de uitleg van het
verschijnsel dat van wijsheidsleraren bekend is dat zij wereldreizen maakten (p. 157)
is niet de door Waaijman vermelde passage uit Jesus Sirach 51:13 de duidelijkste
bewijsplaats. Eerder komt Jesus Sirach 34:9-13 (en 39:4) daarvoor in aanmerking.
Tenslotte een vraag aan de uitgever. Waarom is de omslag van het boekje voorzien
van de titel: ‘Psalmen vanuit ballingschap’, terwijl de titelpagina en de officiële
CIP-gegevens spreken van ‘Psalmen vanuit de ballingschap?’
Panc Beentjes

D. Monshouwer, Markus en de Torah. Een onderzoek naar de relatie tussen
het evangelie en de synagogale lezingen in de eerste eeuw, Kok, Kampen,
1987, 224 pp., f 45.
De evangeliën zeggen niet met zoveel woorden van zichzelf dat zij geschreven zijn
om voor te lezen; maar een ander gebruik kan men zich nauwelijks voorstellen. De
evangelisten laten echter op verschillende plaatsen in hun werk blijken dat de
voorlezing van de Torah, het Oude Testament, voor hen een bekend verschijnsel is.
Helaas is ons uit de eerste eeuw na Chr. niets bewaard gebleven van een soort
‘lezingenrooster’ van de synagoge op de sabbat; de teruggevonden - en veelal
gereconstrueerde - lijsten dateren uit de 2e eeuw of later. Toch dient zich de vraag
aan of het evangelie misschien een sabbatsritme van lezing veronderstelt. De relatie
tussen evangelie en synagogale lezing - een vergelijking dus met twee onbekenden
- vormt het onderwerp van deze dissertatie die in maart 1987 verdedigd is aan de
Katholieke Theologische Hogeschool te Amsterdam. Uitgangspunt voor het onderzoek
was de vraag in hoeverre er waarheid schuilt in de hypothesen van Ph. Carrington,
C.T. Rudderick en M.D. Gouldner, drie geleerden die zich uitdrukkelijk met de
‘kalender’ van de evangelisten hebben beziggehouden. Na een inleiding in de
problematiek schetst M. in hoofdstuk 2 de geschiedenis van het onderzoek naar de
voorlezing van de Torah in de 1e eeuw, een vraagstelling die trouwens pas in het
midden van de vorige eeuw voor het eerst werd gesteld. In hoofdstuk 3 volgt een
nauwkeurige analyse van Mk 6,30-56, het verhaal van de eerste wonderbare
broodvermenigvuldiging. Deze passage is gekozen omdat zij bij voorbaat voldoende
rijk leek aan verbindingen met het O.T. om als toetssteen te dienen voor de diverse
theorieën. Gaandeweg komt deze perikoop onder de verdenking te staan dat zij een
sleutelpositie inneemt. Hoofdstuk 4 ordent de verkregen resultaten uit voorgaande
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analyse op systematische wijze. Dan blijken er clusters van verbindingen op te treden
tussen Markus en het O.T. Met name de vijf boeken van Mozes, de Psalmen en
Deutero-Jesaja springen in het oog (Het is niet toevallig dat dit ook precies de boeken
zijn waarvan in de (joodse) liturgie druk gebruik werd gemaakt). Vervolgens houdt
M. zich uitdrukkelijk bezig met de vraag of het Markusevangelie opgezet is en
gebruikt als lectionarium. De visie van de drie genoemde auteurs neemt M. in elk
geval niet over. Hij komt in het afsluitende hoofdstuk (pp. 155-209) met een eigen
reconstructie van het Markusevangelie als lectionarium. Daarmee bereiken we
uiteraard de achillespees van dit proefschrift. De hele visie valt of staat met de kwestie
of associatie voldoende is om één Markusperikoop te verbinden met drie verschillende
Torahlezingen of dat er échte parallellen verlangd worden. Is dit laatste het geval,
dan is Monshouwers theorie onhoudbaar. Ieder die de bronnen van onze liturgie
serieus wenst te nemen - en over enige kennis van Hebreeuws en Grieks beschikt wordt deze studie van harte aanbevolen. Wie zich eenmaal in deze fascinerende
wereld verdiept komt er nooit meer van los.
Panc Beentjes
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K.A. Deurloo, B.P.M. Hemelsoet, F.J. Hoogewoud, K.A.D. Smelik, R.
Zuurmond (red.), Amsterdamse cahiers voor exegese en bijbelse theologie,
deel 7, Kok, Kampen, 1986, 147 pp., f 24,90.
Liefst acht van de in totaal twaalf artikelen in deze aflevering zijn gewijd aan het
Oude Testament, in het bijzonder aan het eerste gedeelte van het boek Genesis. Zoals
bekend geven de eerste twee verzen van de Bijbel aanleiding tot een al eeuwen
durende discussie over status, vertaling en uitleg. In een tamelijk technische bijdrage
- maar dat kan ook bijna niet anders - geven Deurloo en Zuurmond niet alleen een
overzicht van verdedigde opvattingen, maar proberen ook voor hun eigen inzichten
aanhangers te vinden. Het artikel van Deurloo over het geschapen zijn van de mens
‘naar Gods beeld’ (Gen. 1:27; 5:2.3) zal voor velen te gecomprimeerd zijn om de
reikwijdte ervan goed voor ogen te krijgen. Uiterst intrigerend is de bijdrage van
Meijknecht, die probeert aan te tonen dat de schrijver van Genesis 2-4 sterk onder
de invloed heeft gestaan van de profeet Ezechiël. Het ‘paradijsverhaal’ zou dan kort
na de val van Jeruzalem in 587 voor Chr. zijn ontstaan. Een korte bijdrage over een
deel van het zondvloedverhaal, namelijk de opbouw en functie van Gen. 7:7-16a,
besluit de reeks opstellen over het eerste bijbelboek. De bundel vervolgt met een
aantal interessante ‘Utrechtse’ bijdragen. Jan Wagenaar introduceert vanuit Jesaja
51, Habakuk 3 en Exodus 15 een nieuwe term: ‘profetische mythologie’. Jaap van
Dorp besteedt spannende pagina's aan het verhaal over de opstand van Atalja (2 Kon.
11). De door hem gesignaleerde overeenkomsten tussen de verzen 9-12 en 18-19
blijven mijns inziens te vaag in vergelijking met de opvallende relaties die in de
andere, eraan voorafgaande, episoden naar voren treden. T. Baarda presenteert een
geleerde studie over Romeinen 9:6-9. Ronduit jammer vind ik het dat hij nergens
een eigen vertaling van de Griekse tekst geeft, terwijl hij wél de meeste bestaande
vertalingen kritiseert. B. Hemelsoet geeft een boeiend overzicht van de (door)werking
van Jeremia 23:5-6 en 33:14-16 in zowel Oude als Nieuwe Testament. Van de kortere
bijdragen moet met name die van M. Rozelaar worden genoemd. Op mijns inziens
overtuigende wijze weet hij aan te tonen dat het hebreeuwse woord raqqah niet
‘slaap’ betekent, maar ‘mondholte’. Opeens krijgen vijf teksten waarin dit zeldzame
woord opduikt - met name de plaatsen in Hooglied - een onverwacht nieuwe dimensie.
Een bundel dus die weer de nodige aandacht verdient.
Panc Beentjes

R. Kilian, Jesaja 1-12, Echter Verlag, Würzburg, 86, 96 pp., DM. 24 (bij
intekening DM. 19,80).
In de Einleitung van het 17e deel van Die Neue Echter Bibel (pp. 5-19) verdedigt de
Augsburgse hoogleraar Kilian de stelling dat de historische Jesaja, die tussen 736 en
701 voor Chr. werkzaam moet zijn geweest, een louter onheilprofeet is. Van oproepen
tot bekering, van een heilige rest die zich bekeert kan bij hem geen sprake zijn
geweest. Alle passages waarin messiaanse geluiden hoorbaar worden stammen - net
als alle Zionpassages - uit later tijd. Al wat als authentiek op de profeet zelf teruggaat
moet, aldus Kilian, begrepen worden vanuit het zgn. ‘verstokkingsdecreet’ (Jes. 6,
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9-10) dat de afronding vormt van het roepingsverhaal. Hier wordt het eerste punt
van mijn kritiek hoorbaar. Want wanneer die echte verstokkingsverzen zó cruciaal
blijken voor een goed verstaan van de ‘echte’ Jesaja, waarom heeft Kilian er dan niet
veel uitvoeriger aandacht aan besteed? De vaststelling: ‘Der Verstockungsauftrag
Jesajas... birgt in der Tat ein Theologisches Problem’ (p. 50) had toch een enorme
aanleiding moeten vormen om de gebruikers van dit commentaar iets substantieels
aan te reiken. Een tweede opmerking betreft de in dit boek gevolgde werkwijze. Mag
het uitleggen van een bijbeltekst grotendeels gewijd zijn aan het schrijven van een
wordingsgeschiedenis van die tekst? Dát is de centrale vraag waarmee ik na
bestudering van dit commentaar achterblijf. Vast te stellen dat slechts ca. 20 verzen
in hoofdstuk 1-4 van de profeet zelf afkomstig zijn (op een totaal van 85 verzen!) is
pure geleerdheid, maar biedt de bijbellezer die de gegeven canonieke tekst als
eindstadium uitgelegd wil zien geen enkel soelaas. Het is uiteraard Kilian's goed
recht om - als vertegenwoordiger van de Duitse literair-historisch-kritische benadering
- op zoek te gaan naar de ‘authentieke Jesajawoorden’. Maar daarnaast heeft men
als exegeet tevens de plicht om de lezers duidelijk te maken waarom er in later tijd
allerhande passages mee zijn vergroeid tot de tekst die wij thans lezen. Het is
interessant vast te stellen dat Kilian op bepaalde plaat-
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sen trouwens opeens heel ánders te werk gaat. Ten aanzien van (laat ontstane,
schriftgeleerde) passages over de messiasverwachting (b.v. 9, 1-6 en 11, 1-9) raadt
hij de lezers sterk af om zulke teksten ‘in mehrere kleine Einheiten zu zerschlagen’
(p. 13), omdat men anders de eigen zeggingskracht ervan ontkent. Een slotopmerking
betreft de functie van de Einheitsübersetzung die boven aan elke bladzijde is
afgedrukt. Niet weinig keren meent Kilian - overigens zéér terecht - deze EÜ te
moeten corrigeren. De gebruiker zij er op verdacht dat dus niet altijd de bijbeltekst
wordt uitgelegd die staat afgedrukt. Dat is echter niet de schuld van de auteur, maar
van de redactionele formule die in deze serie wordt gevolgd.
Panc Beentjes

Dr. L.G.Chr. Grabandt, De Bijbel als cultuurhistorisch en literair document.
Deel 1: TeNaCh: Het Oude Testament, 141 pp., f 24; Het Nieuwe Testament,
159 pp., f 26, Academische Uitgeverij, Amersfoort / Acco, Leuven, 1986.
De beide delen van dit boek over de Bijbel zijn ontstaan vanuit de praktijk. Als docent
op een Pedagogische Academie heeft Grabandt namelijk jarenlang lopen zoeken
naar een publikatie waarin de geschiedenis van Israël en de wereld van het Oude en
Nieuwe Testament in één adem wordt behandeld met de inhoud van de bijbelboeken.
Het bleek hem dat de meeste werken toch de voorkeur gaven aan kennis van de
inhoud van de bijbelverhalen. Met deze nieuwe publikatie heeft de auteur de
belangstelling voor de cultuurhistorische achtergrond van de bijbelverhalen
uitdrukkelijk willen verbinden met de ermee samenhangende vragen naar de betekenis
en de strekking ervan. Er wordt door hem gesuggereerd dat deze combinatie hier
voor het eerst wordt gerealiseerd, en dat is volgens mij niet juist. Ik zou menen dat
dit type boek wel degelijk bestaat en denk dan bijvoorbeeld aan het oorspronkelijk
in drie pocketdeeltjes verschenen werk van Bernhard W. Anderson, De wereld van
het Oude Testament (Baarn, BBB-reeks, nrs. 7, 13, 16), dat nog vrij onlangs weer is
herdrukt en in één band is uitgegeven. Een soortgelijk werk De wereld van het Nieuwe
Testament werd verzorgd door H.C. Kee en F.W. Young. Bovendien is Grabandt
naar mijn mening niet helemaal geslaagd in zijn opzet. Hij heeft namelijk zowel voor
het Oude als voor het Nieuwe Testament beide aspecten toch weer volstrekt
gescheiden gehouden. In de opbouw van deel 1 verraadt zich dat heel duidelijk.
Hoofdstuk 2 ervan is gewijd aan de - overigens bijzonder lezenswaardige! ‘cultuurhistorische achtergrond’ van het Oude Testament, m.a.w. aan de geschiedenis
van Israël, terwijl hoofdstuk 5 ‘de literatuur van Israël’ aan de orde stelt, dus een
inhoudsopgave geeft van elk der 39 oudtestamentische boeken. Typerend is dan het
uit slechts één pagina bestaande hoofdstuk 6, dat een overzicht is van welke delen
uit hoofdstuk 5 corresponderen met elementen uit hoofdstuk 2! Precies dezelfde
opbouw treffen we ook aan in het deel over het Nieuwe Testament. Ik wil overigens
met name hoofdstuk 2 eruit warm aanbevelen, omdat er ontzettend veel en goede
informatie wordt verstrekt over de wereld waarin het Nieuwe Testament tot stand is
gekomen. Op een aantal punten verstrekt de auteur zijn lezers m.i. foutieve informatie.
Zo is de bundel ‘Profeten’ niet pas tegen het begin van onze jaartelling afgerond (p.
17), maar (getuige o.a. Sirach 49) reeds omstreeks 200 voor Chr. De typering van
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het boek Daniël als ‘profetisch’ (p. 77) is onjuist; het wordt op p. 103 dan ook meer
correct als ‘apocalyptisch’ aangeduid. Dat de tempel van de Samaritanen op de berg
Gerizim in de 2e eeuw voor Chr. door een Grieks veldheer verwoest zou zijn (p. 141)
is volstrekt bezijden de waarheid. Het was de Hasmonese, dus joodse koning Johannes
Hyrkanus die dat in 128 voor Chr. deed. Bij de paragraaf over de Openbaring van
Johannes kan ik niet nalaten te vragen waarom dat in anderhalve bladzijde wordt
afgewerkt. Tenslotte nog een meer algemene opmerking; er is bij de auteur of uitgever
klaarblijkelijk niet serieus over nagedacht dat aan deze publikatie ook nog een
naslagfunctie gegeven had kunnen worden. Het is ronduit verbazingwekkend dat er
namelijk geen enkel register in het hele werk te vinden is!
Panc Beentjes
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Literatuur
Ph. Buyck en K. Humbeeck (red.), De/constructie. Kleine diergaerde voor
kinderen van nu, Restant, XV/2, Antwerpen, 1987, 459 pp.
Elke poging om tot eenduidige, definitieve uitspraken te komen doet de taal waarin
men die formuleert geweld aan: woorden, zinnen, teksten zijn altijd al vanzelf
meerzinnig. Het lukt nooit echt ze onaantastbaar op één exclusieve noemer te brengen.
Schijnsuccessen in die richting berusten fataal op verminkende kunstgrepen. Wie
deze bewering als holle rethoriek ervaart, kan in de hier gebundelde bijdragen
ontdekken dat ‘deconstructie’ alleszins een geschikt uitgangspunt is om veel moderne
literatuur te beschrijven. Het begrippenapparaat van Jacques Derrida past perfect bij
een literair bedrijf waar het er voortdurend om te doen is de taal te ontmaskeren, haar
pseudo-evidentie en dito natuurlijkheid te kijk te zetten. Ik vraag me wel af of men
binnen dergelijke visie ook tot een goede verklaring kan komen: De/constructie
bespreekt alleen moderne teksten - en de hier overvloedig geconstateerde
systematische ontregeling is allicht niet in dezelfde mate teug te vinden in oudere
werken. De behoefte alles nadrukkelijk op losse schroeven te zetten heeft m.i. dan
ook minder te maken met enige intrinsieke onbeheersbaarheid van de taal dan met
een historisch te duiden tijdsklimaat. Wat niet belet dat de hier aangeboden
tekst-commentaren altijd suggestief en soms schitterend zijn. Behalve drie artikels
over Nederlandse auteurs - Biesheuvel, Lodeizen en de onvermijdelijke Claus vermeld ik de bijdrage van B. Philipsen over de laatste gedichten van Hölderlin: H.'s
waanzin, die men doorgaans pleegt te duiden als het tragisch in elkaar stuiken van
een profetisch genie wordt hier gezien als een poging om te breken met een stuk
romantisch narcissisme, waarvan H. in zijn ‘gezonde’ periode een eminente
vertegenwoordiger was; hij zou uiteindelijk het initiatief uit handen gegeven hebben
om zich gedwee én met nieuwe vreugde uit te leveren aan de taal. De ondertitel van
De/constructie is ontleend aan Paul van Ostayen, een wat moeizame allusie die de
concrete inhoud van de bundel zelden echt schijnt te raken. De achterflap brengt in
diagonale blokletters, een ‘waarschuwing: dit is geen inleiding in het denken van
Derrida’. De auteurs zetten zich daarmee af tegen de ‘Leuvense’ bundel van S.
Ijsseling, Jacques Derrida. Een inleiding in zijn denken (Ambo, Baarn, 1986; cfr.
rec. Streven, aug-sep 1986, p. 1040). Kritiek
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daarop is vooral te vinden in de slotbijdrage van redacteur Ph. Buyck. Ik vind het
spijtig dat de reserve tot op de kaft moest blijken omdat De/constructie toch ook een
zeer bruikbare ‘inleiding’ bezorgt. De eerste vier artikels situeren Derrida tegenover
Nietsche, Husserl, Heidegger en de psychoanalyse; hij blijkt zowat overal
deconstructieve aanzetten gevonden te hebben, maar die wel op een ongeziene manier
te radicaliseren. Daarna volgen nog een reeks algemene bijdragen over de implicaties
van ‘deconstructie’ voor kritiek op de geneeskunde, feministische literatuurstudie,
theorie van het lezen én het panorama van het Amerikaanse deconstructivisme. Wie
het boek van Ijsseling nog niet in zijn boekenrek heeft staan, kan voortaan tussen
twee propedeuses kiezen; of het daarvoor nodig was zo ostentatief afstand te nemen
is weer een andere vraag.
Paul Pelckmans

Erik Spinoy, De jagers in de sneeuw, Manteau, Antwerpen, 1986, 53 pp.,
375 BF./ f 19,50.
De debuutbundel van Erik Spinoy (o1960) heeft als motto een vers van Rilke, de
dichter van het moderne levensgevoel, naar wie ook een Herman De Coninck (die
weg is van Rilkes Die Flamingos) en een Luuk Gruwez, (De feestelijke verliezer)
graag verwijzen, maar ook oudere dichters als Erik van Ruysbeek b.v. in zijn bundel
De engel en de klei (1983). Uit de aantekeningen blijkt dat de meeste gedichten uit
De jagers in de sneeuw in Wenen geschreven zijn en de titels van de gedichten
verwijzen dan ook naar straten, plaatsen, gebouwen, monumenten van de stad.
Formeel gaat de voorkeur van de dichter naar 15-regelige gedichten: een
openingsregel, die soms ook als titel fungeert, wordt gevolgd door 3 vierregelige
strofen en een afsluitend distichon. Het belangrijkste motiefwoord is het ‘zien’ dat
bijna in elk gedicht als zodanig of als ‘kijken’ voorkomt. Voorts is het aanwezig in
substantieven die verwijzen naar de ordenende activiteit van de dichter waardoor al
het geziene tot een ‘visie’ wordt en tot ‘inzicht’ leidt. Een typische versregel is dan
b.v. ‘Alleen wie waarlijk ogen heeft verstaat’ (p. 29), terwijl in een samenstelling
als ‘marmerogen’ (p. 31) verduidelijkt wordt dat ‘zien voor Spinoy ‘gebeeldhouwd
zien’ is - een term die ik ontleen aan een essay van Cornets de Groot over Rilke - en
geen toeristische sightseeing. Door dat gebeeldhouwde zien krijgen de dingen pas
echt gestalte. De dichter is echter meer dan een aandachtige toeschouwer, hij is een
denkende ziener die schijn van werkelijkheid moet onderscheiden. Als dat tenminste
mogelijk is. In de twee gedichten die Krokodilvormige mummie vormen (p. 39-40)
verbindt de dichter de antithese schijn/werkelijkheid met die van eenheid
(samenhang)/veelheid (versplintering). Zoals ieder mens is de dichter een toeschouwer
die eenheid in de veelheid probeert te scheppen, maar daar nooit volledig in kan
slagen, omdat hij gedoemd is ‘mummie’, louter buitenkant te worden en te vergaan.
Dat echec wordt in het slotgedicht van de cyclus Kerkhofbloesems ‘de schipbreuk
van de geest’ genoemd (p. 47). Met De jagers in de sneeuw heeft Erik Spinoy geen
‘op versvoeten door Wenen’ geschreven, maar in een ge-beeld-houwde taal een
beklemmende visie verwoord op de menselijke realiteit.
Joris Gerits
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Russell Banks, Continental Drift, Penguin, Harmondsworth, 1986, 366
pp., £3,95.
Dit boek bevat twee verhalen, één vertelt over Bob, een jonge arbeider die ongelukkig
is in zijn job in het noordoosten van de Verenigde Staten en één het verhaal van
Vanise, een jonge moeder die uit Haïti vlucht. De twee verhalen staan in afwisselende
hoofdstukjes en verschillen stilistisch nauwelijks van elkaar, hoewel de dialogen in
de Haïtiaanse verhalen bijna volledig in het Creools zijn geschreven. Maar in beide
delen van de roman hebben we een alleswetende verteller die heel nadrukkelijk
aanwezig is en voortdurend de lezer duidelijk maakt hoe hij hoort te reageren en hoe
hij de hem toegespeelde informatie moet interpreteren. Dit is erg storend in de
hoofdstukken over Bob omdat die zo verschrikkelijk weinig bewust is van zijn echte
motieven en de werkelijke redenen van zijn gedrag. De auteur slaagt er niet in die
argeloosheid effectief weer te geven. Het contrast met de Haïti-hoofdstukken waarin
de auteur de verschrikkingen beschrijft die de vluchtelingen doormaken voor ze in
het beloofde land aankomen, is des te opvallender.
De analyse van de Amerikaanse samenleving onder Reagan is haarscherp, maar
ook hier schort er wat aan. Volgens Banks is de teleurgang van die maatschappij te
wijten aan de duidelijke banden tussen maatschap-
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pelijke mislukking en het klimaat van alsmaar lenen dat door de banken werd
geschapen. Iedereen heeft schulden bij de bank en kan die maar afbetalen door op
grote schaal zwart geld te bemachtigen en dat kan alleen via de zware misdaad: drugs
en het smokkelen van illegale immigranten. Dit sluit aan bij de ideeën van Ezra
Pound en de beweging van Social Credit. Door zijn hoofdpersonage zo bewust dom
te maken, maakt Banks een zinvol alternatief definitief onmogelijk. Het is jammer
dat Banks de goede roman over het korte leven van Vanise heeft verknoeid door er
het relaas van Bob aan toe te voegen.
Geert Lernout

Terence de Vere White, Chat Show, Gollancz, London, 1987, 207 pp.,
£9,95.
Miles O'Maley is een populaire Ierse televisie-figuur. Na zijn eerste succes in een
show van het Ierse RTE wordt hij opgepikt door een Engelse dame die hem
introduceert in de BBC en zo zijn leven een beslissende wending geeft. Dat hij zijn
vrouw in Ierland moet achterlaten en dat hij verzuimd heeft haar te vertellen van zijn
amoureuze avontuur, is voor alle anderen een probleem, niet voor Miles. Hij is
gelukkig als iedereen gelukkig is en dat lukt het best als hij iedereen datgene vertelt
wat ze toch al wilden horen. Als zijn Engelse vrouw sterft en hem een hotel nalaat
om hem een vaste verblijfplaats te bezorgen, gaat alles mis. Miles verliest zijn job
en brengt zijn dagen door dromend van zijn weergaloze come-back, die echter steeds
weer verschoven wordt naar later. Hij raakt betrokken in een zwendel met schilderijen,
in moord, brandstichting, drugs en waarschijnlijk de IRA, maar hij blijft onschuldig
tot het einde. Het hotel brandt af en het net begint zich om Miles te sluiten. Dan doet
Miles wat hij altijd doet als hij in de problemen zit, hij begint te lopen. Terwijl hij
over Fleet Street rent ziet hij bekende gezichten voorbijflitsen, onder meer van zijn
Ierse echtgenote. Maar Miles blijft lopen, dit maal voor de laatste keer.
Chat Show is een erg effectieve satire van de televisie- en media-wereld in Londen.
Het boek staat vol verwijzingen naar echte figuren, voornamelijk behorend tot het
Ierse legioen dat binnen de BBC aan het werk is. Miles lijkt in vele opzichten op een
verlopen Terry Wogan, de man die nauwelijks nog schijnt te leven buiten de uren
die hij op de beeldbuis doorbrengt. Via via hoort Miles dat een van de Ierse rakkers
op sterven ligt en hij besluit om op de begrafenis - Ieren zijn dol op begrafenissen zijn langverwachte come-back te maken. Zijn geplande optreden is uitgegroeid tot
het media-gebeuren van het jaar, eindelijk krijgt hij de kans om zich te wreken. Een
interessant boek van iemand die het Londense mediawereldje door en door kent.
Geert Lernout

Theater

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

Arlene Akiko Teraoka, The Silence of Entropy or Universal Discourse. The
Postmodernist Poetics of Heiner Müller, Peter Lang, Bern, 1985, 240 pp.,
sFr. 60,95.
Aan de hand van Leben Gundlings (1976), Die Hamletmaschine (1977) en Der
Auftrag (1979) wil S. haar visie op de Oostduitse drama-auteur Heiner Müller
hardmaken; zij rangschikt hem onder de ‘postmoderne’ literatoren die historische
erfstukken van een traditie of cultuur systematisch ‘deconstrueren’. In Müllers geval
is dat het opruimen met de traditionele waardenopvatting van de Duitse Aufklärung
(rationele autoriteit, de individuele held, het teleologische proces van historische
ontwikkeling). In wel schakerende maar nauwelijks nuancerende detailanalyses
bereikt zij de conclusie dat Müller een alternatief voor de Verlichting in deze tijd
heeft ontdekt die hij, op gezag van Franz Fanon, in de Derde Wereld aan het werk
ziet. Zij haalt deze opvatting (waarin bovendien het feministische standpunt sterker
uitgetekend wordt dan in Europa gebruikelijk) uit ieder van de drie dramateksten te
voorschijn. Plausibel maakt ze haar interpretatie beslist, maar ze heeft geen oog meer
voor wat eventueel daarvan afwijkende opties kunnen blijven. De eenzijdigheid van
de patentvisie maakt de studie dan ook slechts beperkt bruikbaar bij de openstelling
van dit zo complexe theateroeuvre van een van de meer kryptische auteurs in onze
tijd.
Carlos Tindemans
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Ekbert Faas, Shakespeare's Poetics, Cambridge University Press,
Cambridge, 1986, 263 pp., £25.
Wat Shakespeares opvattingen over zijn vak, wat de aard van zijn creativitieit is
geweest, is niet gemakkelijk te achterhalen. Wat zijn personages daarover kwijt
willen, past uiteraard in een persoonsgebonden dramatische context. Geleidelijk haalt
S. te voorschijn wat er te vinden is over het schrijven, het theater, het publiek, het
acteren, de verbeelding, de kunst en de natuur. Hij stelt dat Shakespeares ideeën sterk
afwijken van de theoretische waardencode van zijn tijdgenoten; erg opvallend is dat
wat Shakespeare zijn personage laat zeggen m.b.t. genre, poëzie, allegorie, metrum,
rijm, nabootsing doorgaans satirisch of verwerpend is. Hij weigert dus de strenge
normcode, stelt zich principieel in op de behoefte van het ogenblik. S. is bereid dit
te interpreteren als receptiviteitsbeginsel: de verbeelding van het publiek, het
vermogen theatraal mee te gaan, primeert. Hij doorbreekt systematisch de scenische
illusie en maakt het tegelijk de toeschouwer mogelijk in de voorsteling op te gaan.
Voor S. bestaat Shakespeares radicale verschil met de gangbare code erin dat hij van
meet af aan weet dat werkelijkheid op de scène niet haalbaar is en dat hij zijn poëtische
taal losmaakt van metafysica en theologie. Vandaar de grote nadruk op het
zintuiglijk-perceptieve gehalte van zijn taalgebruik. Daarom blijft zijn kunst ook op
de ogenblikken waar ze erg artificieel doet, deel van een natuurlijk proces. S. werkt
deze inzichten helder en omstandig uit, kan het alleen niet laten zijn (aanvaardbaar)
idool af te zetten tegen tijdgenoten als b.v. Ben Jonson in bevooroordeelde voorkeur,
terwijl dat toch slechts gebaseerd kan worden op een verschillend poëtologisch frame.
Carlos Tindemans

Philip Roberts, The Royal Court 1965-1971, Routledge & Kegan Paul,
London, 1986, 191 pp., £18.95.
Als Georg Devine het baanbrekende Royal Court-theatergezelschap in Londen in de
handen van theaterregisseur William Gaskill overgeeft, is het nog steeds teveel
gelegenheidsapparaat voor theaterprodukties; Gaskill maakt er een professioneel
instrument uit dat voortaan mede het artistieke klimaat in (niet alleen) Londen bepaalt.
Dit boek is een verslag over het leven en streven van dit gezelschap. Het neemt geen
vrede met het opsommen van het repertoire, maar achter de data en personen tracht
het het proces van beslissingen uit te tekenen waardoor produkties en de identiteit
van de troep herkenbaar worden. Het komt vaak in de buurt van de roman of toch
de fictie, zo rijk als het is aan incidenten tussen acteurs, managers, theateragenten,
overheid (bv. het probleem met E. Bonds Saved, 1965) en critici. De produkties
worden slechts verbijzonderd om de eigen aard van de repertoirekeuze te
verantwoorden en om de huisstijl (met ook nog Lindsay Anderson als regisseur) en
de eigenzinnige acteeresthetica onder bewijs te stellen. Deze analytische reportages,
toegespitst op produkties van E. Bond, D. Storey en H. Brenton, bevatten bovendien
veel interne informatie, regienotities, discussiemomenten, interpretatiegroei, ruzietjes
en normtegenstellingen. Een tussentijdsrapport dat verklaart wat waarom is gebeurd,
hoe het tot stand kwam, wat het opleverde.
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Carlos Tindemans

Edward Trostle Jones, Following directions. A Study of Peter Brook, Peter
Lang, Bern, 1985, 220 pp., sFR. 74.
Wie een kritisch-beschrijvende analyse van de bekende Britse regisseur P. Brook
(o1925) verwacht, krijgt hier veeleer een overzichtsverhaal van zijn werk; deze studie
legt een loopbaan en een evolutieschema vast in categorisering van produkties en
theatrale oriëntering, maar maakt nauwelijks gebruik van enig interpretatief of
theoretisch raster. Chronologie haalt het op medium-, thema-, genre- of
structuurindeling. S. blijft te eenzijdig afhankelijk van altijd toch te intuïtieve
receptiedocumenten als recensies; zijn persoonlijke waardering is op het adjectief
gefixeerd, haalt geen fundament. De ontoereikende bronwaarde van de gangbare
theaterkritiek wreekt zich hier methodisch. Dat mag niet de waarde aantasten van
boeiende onderdelen als de samenhang van thema, vorm en stijl in The Ik (1980), al
schuwt S. kennelijk de detailanalyse die juist in deze intentie van studie basis dient
te zijn. Het saldo verschilt dan ook nauwelijks met wat gelegenheidsprofielen over
deze regisseur hebben verkondigd. Met name wat Brooks idioom is geweest in de
geruchtmakende produkties van Marat/Sade, of King
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Lear of A Midsummer Night's Dream, wordt hier niet nader geadstrueerd. Ook Brooks
werkmethode (op de improvisatie na) blijft onbesproken terwijl daarin toch een
uitzonderlijk ander benaderingsaspect ligt. Wat Brook met film heeft geprobeerd, is
althans voor mij wel nieuw.
Carlos Tindemans

Philip Barnes, A Companion to Post-War British Theatre, Croom Helm,
London, 1986, 277 pp., £18.95.
In een soort portretgalerij (zonder illustraties) defileren rijen Britse auteurs en
theaterlui even over de bladzijde en worden geboortejaar en rol- of tekstreeksen
belangrijker dan wat hun functie of betekenis eventueel inhouden. Deze simplistische
rondrit bekent dan ook nergens wat hij precies op het oog heeft en ik kan me echt
niet indenken wat voor zin een publikatie als deze heeft.
Carlos Tindemans

Kunst
José Cabanis, Le Musée espagnol de Louis-Philippe, Goya, Gallimard,
Paris, 1985, 183 pp.
Tussen 1837 en 1848 herbergde het Louvre een unieke verzameling Spaanse meesters
uit de 17e en 18e eeuw. De fameuze Baron Taylor verzamelde ze in een goed
gefinancieerde campagne in een verarmd Spanje tussen 1833 en 1837. De openbaring
van de grote Spaanse meesters bleef echter uit: Goya amper opgemerkt, Greco een
rariteit, de Spaanse gouden eeuw bekeken zonder enig navoelen van de religiositeit
erin. Haast alles werd geschoven op de rug van de Inquisitie (de somberheid, de
pathos, de grandeur). De unieke verzameling kwam te laat in Parijs en stoorde het
vlotte Spaanse exotisme dat men toen fervent cultiveerde. De officiële schilderkunst
bleef de Italiaanse traditie ruimschoots prefereren; de realisten deden alsof zij noch
het maatschappelijke engagement van een Goya, noch het religieuze engagement
van anderen zagen.
Cabanis maakt een boeiende studie van de verzameling, hoe ze tot stand kwam
en hoe men reageerde in Parijs. De geschiedenis van een misverstand, het
negatief-beeld van een smaak en mentaliteit. Cabanis schrijft als een rasechte
journalist: hij citeert tientallen auteurs, zet ieder citaat terug in zijn omstandigheden,
deelt zonder schroom blaam en waardering uit en hij voelt gevestigde zekerheden
aan de tand. Dat levert een uitermate levendig boek op, onacademisch roekeloos
maar verfrissend concreet en beeldend. We verstaan iets meer over Manet en
Baudelaire na dit boek. Jammer dat een index ontbreekt en een cataloog van het
kortlevende museum.
Dirk Lauwaert
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H.L.C. Jaffé, Over utopie en werkelijkheid in de beeldende kunst,
Meulenhoff/Landshoff, Amsterdam, 1986, 304 pp.
De kunsthistoricus Jaffé heeft vooral bekendheid gekregen als kenner en voorvechter
van de moderne kunst. Zijn beroemd geworden proefschrift De Stijl 1917-1931. The
Dutch Contribution to Modern Art en zijn samenwerking met het Stedelijk Museum
van Amsterdam lijken die eerste indruk te bevestigen. Maar toch bleek al uit de
polemiek die deze thesis in de toenmalige academische wereld teweegbracht - een
wereld waarin de thema's van de moderne kunst nog niet de gunst van het professoraat
bezaten - dat Jaffé's eigenlijke interesse, de geschiedenis van de moderne kunst
uitdrukkelijk verbonden te zien met die van de klassieke artistieke uitingsvormen,
niet werkelijk begrepen werd. Alleen een diepgaande kennis van deze laatste geeft
ons de mogelijkheid de eerste in al haar aspecten te doorgronden, aldus Jaffé. Vandaar
zijn brede spectrum van belangstelling, waarvan de nu verschenen bloemlezing van
artikelen een getrouwe afspiegeling vormt. Naast artikelen over Mondriaan en De
Stijl treffen we er studies in aan over Spinoza en de kunst, de kleurentheorie van
Runge en de Superville, over Goethe en de Hollandse schilderkunst. Maar zoals Jaffé
zich in zijn onderzoek niet door de grenzen van de verschillende specialismen liet
inperken, zocht hij ook zijn publiek niet uitsluitend onder vakgenoten. In een aantal
van de hier afgedrukte artikelen komt die wil tot het bereiken van een bredere
lezerskring, die hij tot een grotere belangstelling voor de kunst trachtte te stimuleren,
duidelijk naar voren. In deze
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pogingen tot bestudering van de kunst vanuit een breder perspectief dan vaak
gebruikelijk is, toont Jaffé zich verwant aan de traditie van mannen als Dvorak,
Worringer, Bahr en anderen: geleerden die een diepgaande descriptieve kennis van
de grote kunstwerken in grote harmonische samenhang wisten te verbinden met een
dieper, zo men wil speculatiever, denken waarin het eerste aan een verdergaande
interpretatie werd onderworpen; die, met andere woorden, de beschreven feiten
dankzij hun kennis en omgang met de wereld der ideeën tot spreken wisten te brengen
- een vaardigheid waaraan het de huidige kunsthistorici nog wel eens wil ontbreken.
Daarmee vormt deze bloemlezing, mede dankzij haar uitgebreide bibliografie en
verhelderende presentatie, een voortreffelijke gelegenheid tot nadere verdieping van
enkele thema's van de kunstgeschiedenis, maar vooral tot verdergaande kennismaking
met de all-round kunsthistoricus die Hans Jaffé was.
Charo Crego

Film
E. Rentschier (ed.), German Film and Literature. Adaptations and
Transformations, Methuen, New York, London, 1986, 385 pp., geïllustreerd.
Geplaatst onder de noemer van de Duitse film en beslaande een periode die gaat van
het allereerste begin (Der Student von Prag uit 1913) tot de hedendaagse periode
(met Fassbinder, Handke, Sanders-Brahm) valt deze bundel op door de diversiteit
in aanpak. Telkens wordt één film (resp. literaire bron of boek) door een auteur
besproken. Sommige auteurs, zoals Judith Mayne (voor Nosferatu) en Alan Williams
(voor Liebelei), houden zich vrij stikt aan de vergelijking boek/film. Anderen zoals
bijvoorbeeld Karsten Witte (Das Fraulein von Barnhelm) en Marc Silberman (Der
Gebrochene Krug) zijn meer geneigd de sociale en politieke dimensie er bij te
betrekken. Tenslotte zijn er een paar auteurs die bijna exclusief vanuit de film hun
analyse opbouwen (E. Rentschler over Berlin Alexanderplatz). De kwaliteit van de
opstellen is erg wisselend: sommige gaan niet boven het aardige essaytje uit, anderen
proberen dieper te graven. Zelden is er echter een goed evenwicht tussen de opdracht
film-literatuur vanuit een meer algemeen standpunt en de specifieke film of boek die
gekozen werden. Alle auteurs hebben zowel iets met literatuur als met film te maken
- ze zijn voor het grootste deel afkomstig van Amerikaanse universiteiten - wat
misschien verklaart waarom, in tegenstelling tot wat vroeger zo vaak het geval was,
de specificiteit van het filmmedium geminimaliseerd wordt. Integendeel, het is alsof
hier film het accent kreeg. De verzameling is uiteindelijk minder bevredigend op het
algemeen theoretische vlak, dan wel op het meer beperkte vlak: een reeks opstellen
over bepaalde films. Dit heeft een voordeel, want voor een goed deel van die films
bestond tot op heden nog niet zo heel veel beschouwend materiaal. Een nuttige
appendix met een chronologisch overzicht van alle (?) Duitse films die naar romans
zijn gemaakt, van 1913 tot 1985, vult de bundel aan.
Eric de Kuyper
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J. Kobal (ed.), Clark Gable, Pavilion, Michael Joseph, London, 1986, £6.95.
In deze reeks ‘Legends’ verschenen de eerste titels gewijd aan de
Hollywood-glamourfotografie. Veel hiervan heeft de laatste jaren zijn weg gevonden
onder de vorm van ansichtkaarten, posters... memorabilia uit de glorietijd van
Hollywood die vreemd genoeg nu een hernieuwde populariteit kent. De reeks
uitgegeven door de grote verzamelaar op dit gebied, John Kobal, sluit aan bij deze
trend boeken en publikaties die de Hollywoodmythe in stand helpen houden. Doch
de selectie van de foto's - waarvan het merendeel van Laszlo Willinger - en de
kwaliteit van de afdruk doen meteen het déjà-vu-effect vervagen. Naast de
overbekende foto's van Gable, treft men hier een werkelijk heel mooie collectie die
over de jaren heen het imago van Gable reflecteren en weer eens demonstreren welk
een aparte plaats de glamour-fotografie in de geschiedenis van de fotografie innneemt
en, hoe belangrijk die beeldvorming via het fotografische still-beeld geweest is bij
de opbouw van het star-image en de esthetiek van de afzonderlijke films. Over die
wisselwerking
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is nog onvoldoende geschreven en gereflecteerd; boeken zoals dit bieden daar het
nodige materiaal voor. De begeleidende teksten - een inleiding op de carrière door
James Card, enkele nabeschouwingen van Laszlo Willinger over Gable als fotomodel
- helpen het beeldmateriaal situeren. Opvallend in het geval van Gable is de constante
diagonale compositie: door de positie van het lichaam in het beeldvlak, door de
invalshoek van de camera, of door de blikrichting: steeds wordt als het ware een
vluchtlijn, en zo ook een dynamiek gesuggereerd, die gelijktijdig het bewegingsloze
van de foto van de filmster benadrukt en evoceert dat het hier toch om een pose gaat
van een filmacteur, een per definitie bewegend mens-beeld. In dezelfde reeks
verschenen nog delen gewijd aan Ingrid Bergman, Joan Crawford en Gary Cooper.
Eric de Kuyper

Fotografie
Jean-François Chevrier, Robert Doisneau, Belfond, Parijs, 187 pp.
Jean-François Chevrier, Robert Doisneau, Filipacchi, Milan, Paris, 64 pp.
Centre National de la Photographie, Robert Doisneau, Paris (serie Photo
Poche nr. 5). Les Cahiers de la Photographie, Les Photographes
Humanistes, nr. 9, 60 pp.
Het soort fotografie die Doisneau (o 1912) beoefent, blijft een breed publiek
aanspreken, maar ligt in de huidige discussies over fotografie niet goed. De twee
albums (in de serie Photo Poche en in die van Filipacchi) geven een redelijk
representatief beeld van zijn werk. Het interview dat Photo Poche met hem maakte,
behoort tot de belangrijkste teksten erover. In het theoretische ‘Cahiers’ blijkt hoe
wrevelig en onhandig de huidige fotografische cultuur tegen dit soort werk aankijkt.
De ironische zelf-idealisering van Parijs, die in navolging van Prévert vele fotografen
na de oorlog inspireerde, is blijkbaar zonder weerklank op dit moment. Toch is
Doisneau een zeer interessant fotograaf, precies als aanvulling op het wat sentimentele
humanisme dat men uit zijn en andermans werk heeft gedistilleerd. Doisneau
ensceneerde zijn meest sprekende foto's; hij benadert het fotograferen intellectueel,
als een karikaturist, niet als een toevalsjager. De cultus van het ogenblik is nooit
Doisneaus aangelegenheid geweest; dat blijkt uit het feit dat hij een der enige
humoristen der fotografie is geworden. De monografie van Chevrier verheldert heel
wat, maar een definitieve studie is er nog niet.
Dirk Lauwaert

Jonathan Green, American Photography. A critical history, 1945 to the
present, Harry Abrams, New York, 1984, 247 pp.
Dit mooi uitgegeven boek, met vele illustraties en een uitvoerige bibliografie, wil
een klassiek overzicht zijn van het fotografische gebeuren sinds de Tweede
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Wereldoorlog. Een bekend euvel van het genre bederft ook voor mij een beetje het
boek: het is te weinig kritiek, selectie, stellingname en teveel rondleiding en
oecumenische inventaris. Bovendien hangt de auteur zijn relaas op aan een
kunsthistorisch kader. Vorm-families, aan de plastische kunsten ontleend, bestrijden
elkaar, volgen elkaar op, en voor ieder heeft de auteur wel zijn situering, verklaring,
maar die schieten te kort. Ik mis nl. de ondersteuning in empathie, in de fundamentele
opties bij de fotografen en hun toeschouwers. Er is meer dan alleen maar stilistische
variatie. De auteur ontdoet de stijl-conflicten van hun politieke (in de breedste zin)
dimensie; hij verstaat ook zelden de stijl-erotiek (de sensuele dimensie van het
perspectief, de composities, de verhoudingen van fotografen tot hun scène). Het boek
is een behoorlijk overzicht, maar slechte kritiek; het is ontmoedigend vlak van
inspiratie, daardoor niet in staat grote oeuvres sterk te laten klinken. Het is een
volledige inventaris, maar lamentabel als oriëntatie. Dat fotografie iets fundamenteels
anderssoortig is dan schilderkunst of sculptuur wordt je hier niet duidelijk gemaakt.
Wat kan een kritisch overzicht zijn als dat aan de basis ontbreekt?
Dirk Lauwaert
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Personalia
Edmund Arens, promoveerde in 1982 bij J.B. Metz aan de Universiteit van Münster
met een proefschrift over Die Paradigmatische Bedeutung der Gleichnisse Jesu für
eine Handlungstheorie.
Adres: Diesterwegstrasse 23, D-6000 Frankfurt 70.
Jan M. Broekman, geboren 1931. Licentiaat in de sociologie (Leiden) en doctor in
de filosofie (Göttingen). Hoogleraar aan de KU Leuven (moderne wijsbegeerte en
wijsbegeerte van het recht) en aan de Vrije Universiteit Amsterdam (moderne
wijsbegeerte, medische filosofie en ethiek).
Adres: Van d'Sestichlaan 34, B-3009 Winksele.
Erik Faucompret, geboren 1950. Doctor in de toegepaste economische wetenschappen.
Van 1975 tot 1979 aspirant van het NFWO. Thans als werkleider verbonden aan de
Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen. Adres: Guido Gezellestraat 11,
B-2120 Schoten.
Leo Geerts, geboren 1935. Licentiaat Germaanse filologie. Medewerker van De
Nieuwe, Dietsche Warande & Belfort, De Vlaamse Gids. Leraar.
Adres: Waalhofstraat 51, B-2100 Deurne.
Rudi Laermans, geboren 1957. Licentiaat Sociologie. Wetenschappelijk medewerker
aan de afdeling cultuursociologie van de KU Leuven. Publiceert o.a. in De Nieuwe
Maand en Krisis. Tijdschrift voor Filosofie. Lid van WITT.
Adres: De Becker Remyplein 15, B-3200 Kessel-Lo.
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.
Hugo Roeffaers s.j., geboren 1938. Doctor in de Germaanse filologie. Docent aan
de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen.
Adres: Sanderusstraat 5, B-2018 Antwerpen.
Jan Vermeersch, geboren 1951. Licentiaat Germaanse filologie (RUG). Freelance
beroepsjournalist (oa. Knack en NRC-Handelsblad). Redacteur Oost-Europa
Verkenningen. Auteur van De Sovjetunie en de Derde Wereld (1987). Adres: Emiel
Claeyslaan 11, 9219 Gentbrugge.
Bart Verschaffel, geboren 1956. Doctor in de wijsbegeerte. Geeft les aan de Sociale
Hogeschool te Heverlee. Lid van WITT.
Adres: Parkstraat 143, B-3000 Leuven.
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Informatica, geneeskunde en recht
Fernand Van Neste
Eind oktober verleden jaar werd er op een symposium over geneeskunde en
informatica een kaart met microprocessor gedemonstreerd die gebruikt kan worden
als substraat voor medische informatie. Van hetzelfde formaat als een kredietkaart,
bevat deze kaart, naast de gewone memorisatieprocédés zoals magneetbanden en
overdruk, een geïntegreerd geheugen en een microcalculator in een monochip circuit.
Voortaan zou ieder burger deze medische kaart op zak hebben: een individueel
beschikbaar ‘medisch dossier’, waaraan telkens nieuwe gegevens toegevoegd en
waarvan alle gegevens afgelezen kunnen worden. Wordt dat systeem op grote schaal
ingevoerd, dan zou dat een nieuw tijdperk inluiden: het tijdperk van de vrije
communicatie van informatie op medisch gebied, een gebied waar tot nu toe
vertrouwelijkheid en geheimhouding heersten. Vanuit juridischethisch oogpunt moet
de vraag worden gesteld of daardoor het ethisch gehalte van de relatie arts-patiënt
al dan niet zal worden bevorderd. Zullen binnen deze relatie de vrijheid, de
mogelijkheden tot zelfontplooiing van arts en patient erdoor toenemen? Zullen patiënt
en arts meer of minder zichzelf kunnen zijn, meer of minder beperkt worden of zich
beperkt voelen in hun handelen, in hun keuzemogelijkheden? Zullen belangrijke
waarden als kwaliteit van de verzorging, vertrouwelijkheid, erdoor bevorderd of
integendeel bedreigd worden?
Hoe dan ook, dit nieuwe systeem van medische informatie brengt een grondige
wijziging mee in de relatie arts-patiënt: de patiënt komt tegenover zijn arts in een
andere positie te staan, en de arts zal zijn taak, zijn beroep anders gaan opvatten. En
vanuit juridisch-ethisch standpunt stelt zich onder meer de vraag welke weerslag
deze vrijere vorm van communicatie inzake medische gegevens zou hebben op het
vertrouwelijk karakter van de geneeskunde. Hoe kan het beroepsgeheim gehandhaafd
blijven in deze totaal nieuwe ‘structuur’ waarin de medische informatie terecht zou
komen?
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Een nieuw soort medische informatie
De huidige medische informatie i.v.m. personen wordt door de behandelend
geneesheer opgebouwd en dient als werkinstrument om de zieken naar best vermogen
te verzorgen en te genezen. Juist daarom krijgt deze informatie een
extra-rechtsbescherming in verband met privacy en lichamelijke integriteit. Het
medisch dossier waarin deze informatie opgeslagen ligt, houdt objectieve gegevens
in zoals resultaten van analyses, maar ook notities i.v.m. diagnose en behandeling,
interpretaties van het ziektebeeld. Het is een ingewikkeld rechtsgoed: de geneesheer
moet het bijhouden en bewaren (art. 38 en 39 van de Code van de medische
plichtenleer); op persoonlijke aantekeningen en interpretaties kan hij auteursrechten
laten gelden (er wordt zelfs geen kopie van gemaakt); de patiënt kan op sommige
gegevens gebruiksrecht uitoefenen (vgl. art. 41 en 42 van de Code van de medische
plichtenleer). Zoals het er nu uitziet, lijken de finaliteit van de huidige medische
informatie omtrent personen en het ingewikkelde rechtsstatuut van het medisch
dossier moeilijk te verzoenen met, ja, eigenlijk in tegenspraak met het beginsel van
de vrije communicatie.

Een sterkere positie van de patiënt
De burger zou voortaan zijn ‘medisch dossier’ persoonlijk in zijn bezit hebben.
Natuurlijk zal ook deze informatie met de hulp van de geneesheer moeten opgebouwd
worden. Lopen we dan niet het risico dat er twee dossiers komen, een in het bezit
van de geneesheer, een ander in de vorm van de medische kaart? De twee kunnen
verschillen wat de hoeveelheid gegevens, de volledigheid en vooral de kwaliteit
ervan betreft. De grote meerderheid van de bevolking zal wellicht het nut van een
medische kaart inzien in zoverre er gegevens van af te lezen zijn die kunnen helpen
in urgentiegevallen. Maar om daarin te voorzien, heeft men niet zo'n duur en
ingewikkeld systeem nodig.
Voorstanders van een medische microprocessorkaart menen dat het voor de
‘emancipatie’ van de patiënt belangrijk is dat hij voortaan zelf over de gegevens
omtrent zijn gezondheidstoestand beschikt. Nu komt de patiënt bij de geneesheer
met lege handen. Dan zou hij zelf al heel wat informatie kunnen aanreiken. Hij zal
in een sterkere positie staan, zo meent men; niet langer onmondig, wordt hij een
gelijke. Hij kan zijn medisch dossier, dat nu zijn onbetwistbaar eigendom is, als een
schuldvordering aanwenden waarmee de beste prestaties van de arts ‘afdwingbaar’
worden. Een medi-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

389
sche kaart met zo veel mogelijkheden zou ongetwijfeld een verschuiving teweeg
kunnen brengen in de relatie arts-patiënt.

Een ander type van geneesheer
Als de patiënt tegenover de arts meer rechten kan laten gelden, als hij zelf zijn medisch
verleden meebrengt, komt ook de arts in een andere positie te staan. Als iemand nu
voor de eerste keer bij de dokter komt, dan begint deze zijn onderzoek, diagnose en
behandeling ab ovo, hij is volkomen vrij in zijn wijze van werken, van onderzoeken,
niet gedetermineerd door wie of wat dan ook, hij baseert zich op wat de patiënt hem
op dat moment zegt of wil zeggen. Zal het medisch verleden van de patiënt, dat
voortaan op de medische kaart gememoreerd staat, de vrijheid van de geneesheer
niet beperken? Eén ding staat vast: met het invoeren van een vrijere communicatie
van medische informatie op grote schaal, zou het medisch beroep nog meer
onomkeerbaar terecht komen in een stroming die sedert jaren aan de gang is: van
een geneeskunde op maat, waarbij de relatie arts-patiënt een strikt persoonlijk en
vertrouwelijk karakter heeft, naar een ‘confectie’-geneeskunde, waarbij men steeds
meer met standaardmaten de behoeften van de gezondheidsconsumptie probeert op
te vangen...

En het beroepsgeheim?
Het medisch beroepsgeheim is van oudsher dé beschermingsgordel om het
vertrouwelijke karakter van de medische informatie te verzekeren. Naast de finaliteit,
het ingewikkelde rechtsstatuut van het medisch dossier, is het beroepsgeheim
ongetwijfeld de belangrijkste ‘hinderpaal’ die een meer vrije communicatie in de
weg staat.
De medische wereld is nogal eens geneigd het beroepsgeheim absoluut op te
vatten: onvoorwaardelijke geheimhouding (vgl. art. 55 van de Code van de medische
plichtenleer, alsook art. 7 van de Europese Handleiding voor Medische Ethiek).
Geheimhouding, altijd en overal, zelfs tegenover de patiënt, zo meent men in medische
kringen. Dat is natuurlijk aberrant. Het geheim van de persoon kan toch geen geheim
zijn voor de persoon. Alleen de patiënt heeft recht op geheimhouding, en uit dit recht
van de patiënt volgen voor de arts zwijgplicht én zwijgrecht t.a.v. derden.
Voor de jurist moet het recht op geheimhouding, zoals trouwens alle subjectieve
rechten, gerelativeerd worden. Er zijn wettelijke beperkingen op
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de geheimhouding (ze worden vermeld in art. 58 van de Code van de medische
plichtenleer). Art. 458 van het Strafwetboek sluit trouwens in dat de arts, bij het in
rechte getuigen, bepaalde informatie mag geven: of dat al dan niet opportuun is,
beoordeelt hij zelf. In de rechtspraak wordt steeds meer aanvaard dat er bijzondere
omstandigheden kunnen zijn waardoor, uitzonderlijk, sommige plichten, belangen
of waarden opwegen tegen en zelfs overwegen op de normale zwijgplicht.
Bijvoorbeeld wanneer een actueel en reëel gevaar voor het leven en de gezondheid
van derden dreigt, of wanneer een actuele en reële kans bestaat dat de
geheimgerechtigde (de patiënt) of zelfs derden schade lijden of benadeeld worden.
In dergelijke situaties kan de arts terecht oordelen, zo meent de rechtspraak meer en
meer, dat hij gegronde redenen heeft die hem van zijn zwijgplicht ontslaan. In dit
afwegen van plichten en belangen of waarden tegen elkaar past de geneesheer, bewust
of onbewust, de regel van de proportionaliteit toe, een belangrijke denkwijze in de
ethiek die wat in de vergeethoek was geraakt, maar nu opnieuw ontdekt wordt. Het
is een denkwijze waarmee men niet lichtzinnig mag omspringen, maar die het
mogelijk maakt in een noodsituatie, waar men gekneld zit tussen verschillende
plichten, belangen of waarden die met elkaar in conflict komen, een redelijke ethische
verantwoording te vinden voor een uitzonderlijk handelen. Ook in het recht is deze
techniek van afwegen enigszins verloren gegaan. Zeker in het strafrecht, ofschoon
de proportionaliteitsregel eigenlijk aan de basis ligt van de meeste verschonings- en
rechtvaardigingsgronden.
Vermelden we tenslotte nog het feit dat in de ogen van de jurist, althans in bepaalde
gevallen, de wederrechtelijkheid van het schenden van het beroepsgeheim wordt
opgeheven wanneer dit gebeurt met toestemming van de patiënt. Dit lijkt me niet in
strijd te zijn met het beginsel dat het medisch beroepsgeheim van openbare orde is.
Uit dit beginsel volgt dat het algemeen belang steeds voorrang moet hebben op het
particulier belang. Het algemeen belang betekent hier vooral het vertrouwen dat het
publiek moet kunnen hebben in de geneesheer. Maar wordt dit vertrouwen geschokt
als de patiënt zelf er belang bij heeft dat de geneesheer spreekt (bijv. om zich in
rechte te kunnen verdedigen)? Een rigoureuze toepassing van het beginsel van de
openbare orde kan trouwens ook in sommige omstandigheden het vertrouwen
aantasten: wat tot het beroepsgeheim behoort, komt niet in aanmerking in verband
met het bewijsrecht. Dat kan echter voor de geheimgerechtigde soms heel nadelig
zijn.
Maar of men nu voorstander is van een ‘absolute’ of een ‘relatieve’ opvatting van
het beroepsgeheim, de huidige leer van het medisch beroepsge-
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heim blijft een serieuze belemmering als men tot een vrijere communicatie van
medische informatie wil komen.

Een herdefiniëring van het beroepsgeheim
Natuurlijk willen de voorstanders van de medische kaart het beginsel van de
vertrouwelijkheid niet afschaffen. Neen, ze verzekeren ons dat er technologisch
voldoende middelen zijn om de ‘geheimdichtheid’ van de medische kaart te
waarborgen. Ik wil hen best geloven, maar de vraag is of de burger niet het gevaar
loopt zelf de gevangene te worden van de gesofistikeerde ‘sleutels’ die hem worden
aangereikt i.v.m. de technologisch hermetisch versperde toegangswegen tot zijn
medische kaart. Als het ooit zo ver komt, is het in ieder geval dringend nodig het
medisch beroepsgeheim te herdefiniëren, en hier ligt duidelijk een opdracht voor de
jurist.
In medische kringen heerst omtrent de begripsinhoud van het geheim een
maximalistische opvatting: het geheim van de geneesheer omvat zowel al wat de
patiënt hem heeft toevertrouwd, als wat de geneesheer weet of concludeert uit
onderzoekingen of door hem verrichte of aangevraagde navorsingen (art. 56 van de
Code): ‘alles wat de geneesheer heeft gezien, gehoord, vernomen, vastgesteld, ontdekt
of opgevangen tijdens of bij gelegenheid van de uitoefening van zijn beroep (art. 57
van dezelfde Code). Dat is een opvatting die uit de praktijk is gegroeid en die zowel
de patiënt als de arts de meeste rechtszekerheid biedt. Wil men tot meer vrije
communicatie komen, dan wordt deze opvatting echter onhoudbaar.
Een oplossing zou kunnen zijn dat de inhoud van het geheim beperkt wordt tot
wat voor de patiënt toch het essentiële blijkt te zijn, namelijk de vrijwaring van zijn
privéleven. Het geheim zou omvatten ‘wat tot de persoonlijke levenssfeer behoort’.
Dat zou betekenen dat, nog steeds in de ogen van de patiënt, gegevens omtrent zijn
maatschappelijke situatie, zijn werkbekwaamheid, zijn morele integriteit, eerder tot
het geheim behoren dan vele medische gegevens. Voor het recht echter ligt het nog
steeds anders: tot het privé-leven behoort, naast opinies, gezinsleven en
lichamelijkheid, de hele lichamelijke integriteit, d.w.z. het domein dat in de medische
gegevens in de eerste plaats aan bod komt. Bovendien moet in dit verband worden
gewezen op de aarzelingen in de rechtsleer omtrent het begrip privacy zelf. De beste
omschrijving daarvan is misschien: al wat voor de persoon als exclusief kan worden
beschouwd en als zodanig rechtens beschermd wordt, alle activiteiten en
aangelegenheden waarvan anderen terecht uitgesloten (excludere) mogen worden,
waar men als individu
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moet worden gerust gelaten, waar men geen indringers moet dulden. De vraag voor
de jurist wordt dan: welke aspecten van de lichamelijke integriteit behoren tot deze
sfeer van het exclusieve, en dus tot het beroepsgeheim, welke aspecten niet? En het
antwoord op die vraag is geen gemakkelijke opgave.

Het geheim in een andere ‘context’
De belangrijkste uitdaging voor de leer van het medisch beroepsgeheim lijkt m.i. te
zijn dat het geheim, dat datgene wat onder het geheim valt, gaandeweg in een totaal
andere ‘context’ terechtkomt. Dit roept de vraag op of de oorspronkelijke ‘beveiliging’
van het systeem, met name art. 458 van het Strafwetboek en de hele jurisprudentie
en bijzondere wetgeving daaromtrent nog wel bij machte zijn het geheim even veilig
te beschermen als vroeger.
Op het ogenblik dat art. 458 van het Strafwetboek uitgevaardigd werd, bevond het
geheim zich in het geheugen van de geneesheer, het had geen enkele materialiteit.
Sedertdien zit het geheim niet alleen geborgen in het geheugen van de geneesheer,
maar tevens in de materialiteit van het medisch dossier. Het is buiten het geheugen
van de geneesheer gedeponeerd, en dat maakt het minder gemakkelijk het te bewaren.
Dat brengt een grotere verantwoordelijkheid mee voor de arts. Het is gemakkelijker
een schat te roven die opgeborgen zit in een safe dan een schat die iemand in zijn
hart bewaart... In het tijdperk van de informatica en de vrije communicatie, komt het
geheim in een totaal nieuwe context terecht: in databestanden, microprocessoren. Is
de leer en de rechtstechniek omtrent de medische geheimhouding door deze mutatie
niet zonder meer achterhaald? De rechtsbescherming van het medisch beroepsgeheim,
die een adekwate techniek was voor de beroepsuitoefening in een vorige
beschavingsperiode, moet nu dringend aangevuld worden door een kaderwetgeving
die de privacy in verband met de in- en output van databestanden beschermt.

Meer vrijheid voor de patiënt?
Of dit nieuwsoortige medisch dossier meer vrijheid voor de patiënt zou betekenen,
is niet zo zeker. Wel in verband met urgentiegevallen. Maar voor de doorsnee-burger,
die soms jarenlang geen dokter nodig heeft?
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Eén beperking van de vrijheid van de patiënt lijkt me in ieder geval wel vast te zitten
aan een medische microprocessorkaart. Als ik nu naar de dokter ga, ben ik vrij te
zeggen wat ik wil. Wil ik naar een andere dokter gaan, dan zal ik en moet ik niet
noodzakelijk hetzelfde meedelen. Na een aantal jaren is het zelfs goed dat men een
of andere kwaal van vroeger vergeten is. Het recht op vergeten, ook dat behoort, m.i.
tot de exclusieve sfeer, tot het privé-leven. Maar de medische kaart kan in principe
niet vergeten. Natuurlijk zal men in de microprocessor ook gegevens kunnen
schrappen. Maar is het niet gezonder en een teken van grotere vrijheid als men nog
spontaan, als vanzelf iets kan vergeten?
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AIDS-bestrijding in de Derde Wereld1
De rol van het Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen
Peter Piot
Er gaat haast geen dag voorbij zonder dat we in de media met het fenomeen AIDS
worden geconfronteerd, hoewel waarschijnlijk slechts enkelen onder u persoonlijk
iemand met deze aandoening kennen. Een drang naar sensatiezucht bij journalisten
en publiek is ongetwijfeld gedeeltelijk verantwoordelijk voor deze belangstelling
van de media, maar anderzijds hebben we hier te maken met een ziekte met zelden
geziene implicaties op het menselijk gedrag. In deze lezing zal ik eerst een kort
overzicht geven over AIDS in de ontwikkelingslanden en vervolgens de bijdrage
schetsen van het Instituut voor Tropische Geneeskunde bij de bestrijding van AIDS
in Afrika.
Op het ogenblik zijn bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) in Genève meer
dan 60.000 gevallen van AIDS bekend. Hiervan nemen de VSA er 43.000 van voor
hun rekening en Europa iets meer dan 7.000. In België waren op 30 juni bij het
Ministerie van Volksgezondheid 255 AIDS-patiënten geteld. De meeste landen in
Afrika hebben nu ook officieel AIDS-patiënten gemeld, maar de 6.000 officieel
erkende patiënten weerspiegelen nauwelijks de werkelijke omvang van het probleem.
Dit is te wijten aan verschillende factoren zoals gebrekkige gezondheidsdiensten en
epidemiologische surveillance, maar ook aan de terughoudendheid van sommige
regeringen om het bestaan van AIDS in hun land officieel te erkennen. De WGO
schat dat in Afrika alleen er ongeveer 100.000 gevallen van AIDS zijn. Maar het
probleem is veel groter dan we op basis van deze cijfers zouden vermoeden. AIDS
is immers slechts het topje van de ijsberg, het klinische symptoom namelijk van
infectie met het AIDS-virus.

1

Dit is een herwerkte versie van de academische rede uitgesproken op 28 oktober 1987 ter
gelegenheid van de inhuldiging van de nieuwe bibliotheek van het Instituut voor Tropische
Geneeskunde te Antwerpen.
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Voor elke patient met AIDS zijn er minstens 100 gezonde dragers, van wie 30 tot
50% AIDS zullen ontwikkelen binnen de 10 jaar en die, volgens de huidige stand
van zaken, ook zullen sterven ten gevolge van hun ziekte. De WGO schat dat op dit
ogenblik meer dan 2 miljoen Afrikanen geïnfecteerd zijn met het AIDS-virus. Het
zwaarst getroffen zijn de grote steden in Centraal- en Oost-Afrika, waar tussen 2 en
15% van de algemene bevolking besmet is. Onder de prostituees in dit deel van
Afrika zijn 1 op 4 tot 9 op 10 besmet. Per jaar wordt ongeveer 1% van de bevolking
besmet met het AIDS-virus. In Zuid-Amerika is de toestand vooral ernstig in Brazilië,
Haïti en andere landen van de Caraïben.

Verspreiding
Er wordt me wel eens gevraagd of de toestand nu werkelijk zo ernstig is. Wat zoudt
u ervan denken indien in de Antwerpse agglomeratie 35.000 à 90.000 met AIDS-virus
besmette personen rondliepen, indien 1 zwangere op 4 of zelfs maar op 10 drager
zou zijn van het AIDS-virus, indien jaarlijks 500 à 1000 medeburgers aan AIDS
zouden sterven?
In tegenstelling tot Europa, waar AIDS vooral voorkomt onder homoseksuele
mannen en intraveneuze druggebruikers, wordt het AIDS-virus in Afrika en de
Caraïben vooral overgezet via heteroseksueel contact, waarbij het virus zowel van
man op vrouw als van vrouw op man wordt overgedragen. Het is trouwens biologisch
onzin dat een virus zou rekening houden met de seksuele voorkeur van zijn gastheer.
De redenen waarom het AIDS-virus zich in Afrika vooral in de heteroseksuele
bevolking verspreidt zijn niet volledig duidelijk. Eerst en vooral moet gezegd worden
dat heteroseksuele overdracht ook bij Europeanen voorkomt. Zo hebben wij kunnen
vaststellen dat ongeveer 1% van de Belgen die in Centraal-Afrika verblijven, besmet
zijn met het AIDS-virus, en dat de meerderheid via heteroseksueel contact geïnfecteerd
werd. Ons land neemt een scharnierfunctie in tussen Afrika en Europa, omdat het
virus zich bij ons zowel in de heteroseksuele als in de homoseksuele bevolking
verspreidt, weliswaar langzamer dan in Afrika.
Aangezien de helft van de met het AIDS-virus geïnfecteerden in Afrika vrouwen
zijn tussen 20 en 40 jaar, bestaat er een groot risico voor overdracht van het
AIDS-virus van moeder op kind. Dit gebeurt vooral tijdens de zwangerschap, maar
misschien ook via borstvoeding. Onze studies in Kinshasa en Nairobi hebben
aangetoond dat ongeveer 50% van kinderen van moeders met AIDS-virus infectie,
zelf ook met deze infectie geboren
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worden. De grote meerderheid van deze kinderen overlijdt vóór ze 2 jaar oud zijn.
Dit betekent dat op dit ogenblik in de grote steden van Centraalen Oost-Afrika tot 1
kind op 8 geboren wordt met het Humaan Immunodeficiëntie Virus (HIV- of
AIDS-virus). Voorwaar een siechte start in het leven.
Sinds in 1985 in ons land de opsporing van virusdragers bij de bloedgevers verplicht
werd, is het gevaar om in België AIDS te krijgen via een bloedtransfusie virtueel
onbestaande. In vele ontwikkelingslanden daarentegen wordt het bloed nog maar
recent gescreend voor HIV-antistoffen, en dan nog meestal maar in enkele grote
ziekenhuizen. Dit is zorgwekkend gezien het percentage bloeddonors dat geïnfecteerd
is er veel hoger ligt. In malaria endemische gebieden zijn vooral kinderen hiervan
het slachtoffer, omdat ernstige malaria gepaard gaat met zware bloedarmoede, wat
bloedtransfusies noodzakelijk maakt. Zo hebben wij berekend dat in een groot
ziekenhuis in Centraal-Afrika tot voor het screenen van bloeddonors, per jaar 1.500
kinderen een transfusie kregen met het AIDS-virus. Uitsluiting van potentieel besmette
bloedgevers door middel van een risicoprofiel zoals ook nog bij ons gebeurt, werkt
niet in Afrika, omdat het virus zo algemeen verspreid is. Er rest dus alleen nog maar
de screening met dure laboriumtesten, die al gauw 50 BF. per behandeling kosten.
Wanneer nu het jaarlijks budget voor de volksgezondheid 50 à 100 BF. per inwoner
bedraagt - een niet ongewone situatie in Afrika - dan is het goed te begrijpen dat dit
een zeer zware belasting betekent voor de volksgezondheidsbudgetten.
Tenslotte spelen ook de besmette injecties een rol bij de verspreiding van AIDS.
Ik heb het dan niet over druggebruikers, maar over medische en pseudo-medische
indicaties. Waarschijnlijk worden per dag in Afrika meer dan een miljoen medische
injecties toegediend. Zelfs indien het risico voor overdracht van het AIDS-virus zeer
klein is (zoals blijkt uit incidenten bij gezondheidswerkers), zijn besmette injecties
waarschijnlijk toch verantwoordelijk voor een niet te verwaarlozen deel van
HIV-infecties. Injecties werden tijdens de koloniale periode geïntroduceerd om de
therapietrouw te verzekeren en zijn nu zeer populair. Ze illustreren hoe de medische
technologie zelf bijdraagt tot de verspreiding van ziektes.
Vergeleken met de vele andere gezondheidsproblemen in Afrika, lijkt AIDS op
dit ogenblik geen probleem wat betreft morbiditeit en mortaliteit. Nochtans durf ik
met vrij grote zekerheid stellen dat de huidige en toekomstige invloed van
HIV-infectie op de gezondheid en de maatschappij groter is dan we op basis van het
geregistreerde aantal AIDS-gevallen zouden vermoeden. Het meest zichtbare gevolg
van AIDS voor de gezond-
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heidssector zijn de directe kosten ten gevolge van de gehospitaliseerde
AIDS-patiënten. De ziekenhuizen van sommige Afrikaanse grootsteden worden
geconfronteerd met grote aantallen AIDS-patiënten. Zo bezetten bijvoorbeeld
AIDS-patiënten in de ziekhuizen van een grote Centraalafrikaanse stad meer dan één
derde van alle bedden bestemd voor interne geneeskunde en is AIDS er de eerste
doodsoorzaak. Deze patiënten bezetten kostbare ziekenhuisbedden en verbruiken de
schaarse middelen voor palliatieve verzorging, die beter voor geneeslijke
aandoeningen zouden gebruikt worden.
HIV-infectie heeft ook negatieve gevolgen voor de bestaande
gezondheidsprogramma's. Zo zien we overal een stijging van het aantal gevallen van
tuberculose. Dit komt omdat infectie met AIDS-virus sluimerende
tuberculose-infecties doet opflakkeren. Ook andere programma's worden bedreigd,
met name vaccinatie van kinderen, de controle van diarrhee, familieplanning, en
moeder-en-kind-zorg. De AIDS-epidemie legt de vinger op zwakke punten van het
gezondheidssysteem: informatie en opvoeding, laboratoriumdiensten, bloedbanken
en bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen. Tenslotte is het
gezonsheidspersoneel helemaal niet voorbereid om een groot aantal patiënten met
een ongeneeslijke ziekte te verzorgen. Onze opdracht is nu begeleiding, eerder dan
genezing. En dit zorgt ook voor spanningen.
Zelfs de meest optimistische ramingen voorspellen dat AIDS in Afrika de
bevolkingsaangroei zal beïnvloeden. Volgens verschillende modellen zal een land
met een typische bevolkingsaangroei van 3% per jaar over een dental jaar op 2%
vallen, uitsluitend als gevolg van AIDS. Dit zou op zich geen ramp zijn, ware het
niet het gevolg van een gestegen mortaliteit i.p.v. gedaalde nataliteit. Dit kan nooit
de bedoeling zijn van familieplanning. Een tweede belangrijk gevolg, zo niet hét
belangrijkste, is het verlies van het produktiefste deel van de bevolking. AIDS treft
vooral de leeftijdsgroepen tussen 20 en 45 jaar, de economisch produktiefste mannen
en vrouwen die het continent moeten ontwikkelen en in wie hun land heeft
geïnvesteerd. In tegenstelling met de meeste andere endemische en epidemische
infectieziekten spaart AIDS ook niet de best geschoolde en economisch begoede
lagen van de bevolking. In sommige landen zijn die zelfs het meest getroffen door
de AIDS-epidemie. Een bijkomend economisch probleem is de toewijzing van
middelen voor AIDS-bestrijding vergeleken met andere gezondheidsproblemen,
gezien de effectiviteit van de interventies niet gekend is.
De sociale en politieke gevolgen van HIV-infectie in de Derde Wereld zijn nog
niet goed bestudeerd. In Afrika hebben we dezelfde maatschappelijke
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reacties gezien als bij ons: ontkenning, paniek en stigmatizatie, precies zoals Camus
het beschreef in La Peste. Dit was niet zelden te wijten aan sensationele,
onverantwoorde en racistische berichtgeving in de Westerse media, of aan
discriminatoire en zinloze maatregelen van sommige regeringen zoals verplichte
screening van immigranten en studenten. Wat de potentiële politieke gevolgen betreft
zou ik J. Mann, directeur van het Speciaal Programma tegen AIDS van de WGO
willen citeren: ‘The major social impact of AIDS worldwide is the direct result of
the dominant role of sexual transmission of HIV. Thus, the brunt of illness and death
is currently borne by the 20-49 year olds. In contrast to many public health problems
which selectively affect either the very young or the old, AIDS affects the most vital
segment of the population in terms of social and economic development. The selective
involvement of young and middle-aged adults - including business and government
cadres and members of social, economic and political elites - leads to a potential for
economic and political destabilisation in areas of the developing world most severely
affected by HIV. What political system could withstand the ultimate destabilising
impact of a 20 or 25 percent or higher HIV infection rate among young adults?2’
Tenslotte wordt AIDS door sommige Afrikanen gezien als een kwaal die geassocieerd
is met de urbanisatie en met het verdwijnen van de traditionele structuren. Ik citeer
Dr. Kapita Bila uit Kinshasa: ‘Le SIDA remet en cause nos notions de progrès et
tout notre ordre social’3. Ik heb hier een somber beeld geschetst van AIDS in Afrika,
maar is deze aandoening dan anders dan andere infectieziekten? Ik denk het wel: ze
is duidelijk nieuw; ze treft de produktiefste bevolkingslagen en wordt verspreid door
sex. Bovendien blijft men levenslang besmettelijk, waardoor de pool van de
geïnfecteerden steeds uitbreiding neemt. Dit alles maakt dat men de ziekte moeilijk
onder controle zal krijgen.
Welke bijdrage heeft het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) tot nu toe
geleverd in de strijd tegen AIDS? In eerste instantie zijn het de observaties van
Afrikaanse AIDS-patiënten in ons ziekenhuis door Prof. Taelman en in Brussel door
Prof. Clumeck die gevoerd hebben tot de eerste beschrijving van AIDS in Afrika.
Hierbij viel onmiddellijk op dat de ziekte zich in Afrika anders gedraagt dan in
Europa. Hieruit is in 1983 het ‘Project SIDA’ in Kinshasa gestart, waarin naast
Belgen, Zaïrezen

2
3

Lezing gehouden op de 3de internationale AIDS-conferentie te Washington, 5-7 juni 1987.
Lezing gehouden op de Journées d'Entraide Médicale te Brussel, 25 oktober 1987.
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samenwerken met Amerikanen van de Centers for Desease Control en de National
Institutes of Health. Dr. Colebunders van ABOS is er verantwoordelijk voor de
klinische activiteiten. Wij werken ook samen met de universiteit van Nairobi, waar
sinds 1980 een onderzoeksproject bestaat over seksueel overdraagbare aandoeningen,
dit in samenwerking met de Universiteit van Winnipeg in Canada.
Zonder overdrijven mogen we stellen dat deze twee projecten het merendeeel van
onze kennis over AIDS in Afrika hebben opgeleverd. Onze activiteiten hebben zich
in eerste instantie toegespitst op de epidemiologie, natuurlijke evolutie en preventie
van HIV-infectie. Er werd duidelijk aangetoond dat heteroseksuele transmissie van
HIV zonder problemen kan gebeuren, en dat bepaalde factoren zoals genitale ulceraties
de overdracht bevorderen. Verder lopen er op dit ogenblik in Zaïre en in Kenia studies
over perinatale transmissie (van moeder op kind) van HIV. We zijn actief betrokken
bij de preventieprogramma's die samen met de WGO, ABOS en de EEG in deze
landen worden opgezet. Wij zijn trouwens als enige Belgische instelling
Referentiecentrum voor AIDS van de WGO.

Specifieke taak
Welke bijdrage kunnen wij in de toekomst leveren voor de AIDS-bestrijding in de
Derde Wereld, meer bepaald in Afrika? Ten eerste richt onze basisresearch in
Antwerpen zich vooral op het ontwikkelen van eenvoudige diagnostische middelen
die ook in ontwikkelingslanden kunnen gebruikt worden, en op de studie van HIV
en verwante retrovirussen uit Afrika. De nadruk zal verder gelegd worden op
epidemiologisch onderzoek dat een rationele basis moet leggen voor preventie. Een
lacune in het onderzoek ligt in health services research en in de
gedragswetenschappen, die beide essentieel zijn bij de AIDS-bestrijding. Wij nemen
ook actief deel aan de nationale controle programma's in verschillende Afrikaanse
landen, waar de staf van onze afdeling technisch advies verstrekt. Verder worden
zowel in Antwerpen als in Afrika opleidingsprogramma's voorzien.
Tenslotte mogen wij niet uit het oog verliezen dat wij ook een taak te vervullen
hebben in ons land. Naast onze klinische activiteiten en onze functie als
AIDS-Referentiecentrum van het Ministerie voor Volksgezondheid, hebben wij m.i.
een belangrijke informatietaak tegenover ontwikkelingshelpers en reizigers naar
endemische gebieden. In samenwerking met ABOS vonden wij inderdaad dat 1,1%
van de Belgische coöperanten en
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vrijwilligers positief zijn voor HIV-antilichamen. We mogen hier dus spreken van
een hoge risicogroep, die vrijwel uitsluitend via heteroseksueel verkeer werd besmet.
Deze groep vormt een belangrijke bron van verspreiding van het AIDS-virus in de
bevolking. Wij hebben dus de plicht hierover informatie te verspreiden.
AIDS heeft aangetoond dat een instituut voor tropische geneeskunde in Europa
nog zin heeft. Hier worden we geconfronteerd met een nieuwe ziekte die overal ter
wereld opduikt, maar in het bijzonder in Afrika en Latijns-Amerika een belangrijk
probleem voor de volksgezondheid vormt. Ons departement had de expertise in
epidemiologisch veldwerk, seksueel overdraagbare aandoeningen,
laboratoriumonderzoek, alsook de lokale contacten in Afrika. Het is onze link met
de situatie in Afrika die aan de basis ligt van onze kennis over het AIDS-probleem
aldaar en van onderzoek naar heteroseksuele overdracht in België.
AIDS heeft ook aangetoond dat goed epidemiologisch onderzoek en sommige
aspecten van de preventie, alleen maar verwezenlijkt kunnen worden dank zij de
bijdrage van stevig fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Waar zou onze kennis
over de transmissie van AIDS en waar zou de veiligheid van onze bloedvoorraad
staan zonder het virologisch onderzoek. Zonder het moeizaam en schijnbaar doelloos
onderzoek op retrovirussen en op de moleculaire biologie van virusvermenigvuldiging
was de oorzaak van AIDS waarschijnlijk nooit zo snel achterhaald geweest en hadden
we nu geen testen gehad om virusdragers op te sporen. Men schijnt te gemakkelijk
te vergeten dat het oorspronkelijke virus slechts 2 jaar na de eerste beschrijving van
de ziekte werd ontdekt, en dat 2 jaar later de bloedgevers in alle geïndustrialiseerde
landen werden gescreend. Door de samenwerking van onze Afdeling voor
Microbiologie met de Belgische firma Innogenetics konden wij een test ontwikkelen
die snel het virus opspoort in het bloed i.p.v. de antilichamen, waardoor de diagnose
vroeger en met hogere gevoeligheid kan gesteld worden.
Technologie is essentieel bij de AIDS-bestrijding maar anderzijds heeft
AIDS-bestrijding in de eerste plaats te maken met gedragsverandering. Tenzij er snel
een vaccin ter beschikking komt (wat onwaarschijnlijk is), is een kortdurende
technologische interventie gedoemd om te falen. Deze epidemie illustreert dat meer
aandacht moet gaan naar de gedragswetenschappen bij ziektebestrijding en in
volksgezondheidsprogramma's. Het is onthutsend te moeten vaststellen dat het vooral
virologen en bloedbankspecialisten zijn die adviezen uitbrengen over seksueel gedrag.
Met het verschijnen van AIDS heeft de klassieke tropengeneeskunde - een erfenis
uit een koloniaal verleden - opgehouden te bestaan, om plaats te
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maken voor een globale benadering van de volksgezondheid in de wereld. Het is niet
meer onze taak nieuwe verticale programma's en mobiele teams op te zetten zoals
in de tijd van de zgn. strijd tegen de grote endemische ziekten of artsen op te leiden
die in de louter curatieve hospitaalsector gaan werken. Onze taak ligt in een
hoogwaardige opleiding van experten voor gezondheidsproblemen in de Derde
Wereld, in fundamenteel en operationeel wetenschappelijk onderzoek over prioritaire
problemen uit de ontwikkelingslanden en in het adviseren en begeleiden van
ontwikkelingsprojecten en ontwikkelingsorganisaties.
Tenslotte is het wenselijk dat een klein land als België, in het kader van de EEG,
een rol blijft speien in de Derde Wereld. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde
kan een uitzonderlijk potentiell aan mensen, ervaring en know how aanbieden.
Wat de strijd tegen AIDS betreft, moeten we ons geen illusies maken. We moeten
ons voorbereiden op een lange strijd die initieel geen zichtbare resultaten kán
opleveren omdat de miljoenen virusdragers van nu, de AIDS-gevallen van morgen
zijn. Dit zal misschien tot ontmoediging leiden bij het publiek, de onderzoekers en
de overheid. Na de eerste spectaculaire successen van de AIDS-bestrijding, moeten
we ons nu voorbereiden op een lange periode van minder in het zicht springende
activiteiten en onderzoeksprogramma's.
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Organen afstaan voor transplantatie
Nieuwe vorm/plicht van menselijke solidariteit?1
Jan Jans
Het verslagboek van een symposium over orgaantransplantatie dat in 1961 voor
studenten in de geneeskunde gehouden werd, besloot als volgt: ‘We kunnen enkel
hopen dat de vooruitgang van de wetenschap... steeds ruimere mogelijkheden moge
bieden om het terrein van de effectieve daden en diensten van de naastenliefde uit
te breiden’2. Sinds kort biedt het medisch-technische weten en kunnen inzake het
wegnemen, bewaren en overplanten van organen en weefsels inderdaad deze
mogelijkheden3, maar constateert men tegelijk dat daar geen evenredig gegroeid
aanbod van organen en weefsels aan beantwoordt.

Een kwestie van vraag en aanbod
De medische beheersing en sturing van het transplantatieproces is er vanaf de jaren
80 zozeer op vooruit gegaan dat, voor personen met een ernstige orgaandeficiëntie,
de zogeheten strikt therapeutische indicaties voor een overplanting sterk zijn
toegenomen. Waar het een deficiëntie betreft die ook door mechanische middelen
opgevangen kan worden - het duidelijkste voorbeeld is een kunstnier - spreekt men
terecht van een tweevoudige geneeskundige waarde: na een geslaagde transplantatie
is niet alleen de levenskwaliteit heel wat beter - zowel voor de patiënt als vanuit
objectief medisch standpunt - maar stijgen ook de algemene overlevingskansen op

1

2

3

Dit artikel is een bewerkte versie van een bijdrage in Verpleegkundigen en Gemeenschapszorg,
43 (1987/2), pp. 58-65 (tijdschrift van het Nationaal Verbond van Katholieke Verplegenden
en Vroedvrouwen).
Cfr. L. Janssens, Morele en juridische aspecten bij de transplantatie, in Transplantatie
(Symposium voor de studenten van de medische faculteit der R.K. Universiteit Nijmegen),
Nijmegen, 1961, pp. 149-155.
Naast de algemeen toegenomen en wereldwijde chirurgische ervaring en specialisatie zijn
er belangrijke verworvenheden als de verfijnde methodes van weefseltypering (HLA) en het
onderdrukken van afstotingsverschijnselen bij de ontvanger van organen door aangepaste
medicamenten (o.a. Cyclosporine).

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

403
termijn. Daarenboven blijkt (toch niet zo onbelangrijk in een tijd van ‘besparingen’)
dat bijvoorbeeld een nieroverplanting een eenmalige financiële inspanning vergt die
ver beneden de - steeds wederkerende - jaarlijkse kostprijs van een dialyse ligt. Waar
het een fataal gebrekkige orgaanfunctie betreft die niet langs kunstmatige weg
verholpen kan worden, is transplantatie een acute kwestie van leven en dood en ligt
de waarde die op het spel staat zonder meer voor de hand.
Volgens de gegevens van Eurotransplant stijgt jaarlijks het aantal wegnemingen
en overplantingen4. Maar tengevolge van het dalende risico (vooral dank zij het
grondig medicamenteus beheersen van de afstotingsverschijnselen) is de vraag tegelijk
exponentiëel toegenomen. Dat komt het sterkst tot uiting in het geval van de
niertransplantatie: daar is de gemiddelde wachttijd intussen tot 31 maand opgelopen.
Men weet bovendien dat het feitelijke tekort dat deze (te) lange wachttijd met zich
mee brengt, eigenlijk niet nodig is. Gelet op het potentiëel aan organen dat ter
beschikking zou kunnen staan, d.w.z. overwegend organen van (jonge) mensen met
een dodelijk hersentrauma ten gevolge van een ongeval of een hersenbloeding5, zijn
er binnen de bestaande vraag voldoende organen voorhanden en kan men zelfs de
uiterst delicate kwestie van het afstaan van organen door levenden grotendeels buiten
beschouwing laten6.
Het zal dan ook niemand verbazen dat in het licht van deze gegevens het tekort
aan organen terecht als een ernstige onwaarde wordt beschouwd. Op grond van een
- ook ethische - ‘contrastering’ stelt men zich terecht vragen omtrent een aangepaste
reactie. Symptomatisch hiervoor zijn de bewustmakingsacties van verschillende
federaties en zelfhulpgroepen die een grotere bekendheid van de (hun) problematiek
nastreven en zodoende

4

5
6

De Stichting Eurotransplant is een internationale organisatie die sinds 1968 operationeel is
en de coördinatie verzorgt tussen de transplantatiecentra van de Benelux, West-Duitsland
en Oostenrijk. Dank zij de centralisatie van de medische en immunologische gegevens van
de personen die op een wachtlijst staan, kan men de verenigbaarheid tussen een donor-orgaan
en de kandidaat-ontvanger natrekken en zodoende de slaagkansen van de overplanting
optimaliseren.
Voor België liepen de aantallen op van 79 (in 1977) tot 277 (in 1986) voor de wegneming
van nieren en van 149 tot ongeveer 300 (in dezelfde periode) voor de overplanting van nieren.
Beide categorieën vormen samen meer dan 85% van de doodsoorzaken van de feitelijke
donors, waarvan de gegevens in 1982 aan Eurotransplant meegedeeld werden.
Ondanks de daarmee verbonden medische en sociaal-psychologische risico's kan deze vorm
van transplantatie soms toch aangewezen zijn bijvoorbeeld bij tweelingen of in het geval
van een dringende nood.
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hopen meer medeburgers te overreden om bewuste kandidaat-donors te worden7.

De Belgische wetgeving
De geschetste (paradoxale?) situatie dateert niet van vandaag. Toen aan het eind van
de jaren 60 - de eerste harttransplantatie dateert van december 1969 - met de mogelijk
snelle groei van veilige technieken alsmaar bredere medische indicaties en een daaruit
voortvloeiende groeiende ‘vraag’ te verwachten waren, heeft men zich ook in België
beraden omtrent een aangepaste juridische regeling. In 1969 werd een wetsvoorstel
‘betreffende het wegnemen van organen post mortem’ bij het parlement ingediend
maar nooit besproken. De ontwikkelingen in de jaren 70 en met name het groeiende
succes in het vervangen van nierdialyse door niertransplantatie (veeleer dan de eerder
beperkte successen van harttransplantaties) werden aandachtig gevolgd door een
Belgische werkgroep onder voorzitterschap van J. Matthijs8. Dat overleg inspireerde
zowel Resolutie 29 (1978) van het ministercomité van de raad van Europa aangaande
de harmonisering van de wetgevingen omtrent transplantatie, alsook het wetsontwerp
dat in februari 1981 door de toenmalige ministers van volksgezondheid en justitie
in de kamer van volksvertegenwoordigers ter bespreking werd ingediend. Dat
wetsontwerp - meestal ‘wetsontwerp Aerts’ genoemd naar de staatssecretaris voor
volksgezondheid in 1982 - leidde na de nodige adviezen, besprekingen en
amendementen tot de ‘Wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en
transplanteren van organen’.
De wet bestaat uit vier hoofdstukken. Hoofdstuk 1 bevat de algemene bepalingen.
Voorop komt het vereiste therapeutische karakter van de mogelijke toepassingen,
aangevuld door de bepalingen dat ‘het overbrengen van een embryo, het wegnemen
en transplanteren van testes en ovaria, het gebruiken van eicellen en sperma niet
worden geregeld door deze wet’ (art. 1, § 1, 2e lid). Wegneming en overplanting
dienen in het ziekenhuis te gebeuren en alle winstoogmerken zijn verboden. Hoofdstuk
2 regelt de

7

8

De bekendste is de Federatie van Belgische Nierinsufficiënten (Muntstraat 24, Leuven). Maar
ook voor lever-en hartpatiënten bestaan er dergelijke groeperingen: de zelfhulpgroep
Hepatotransplant (Krijgsgasthuisstraat 145, Gent) en de Belangenvereniging voor Belgische
hart- en longtransplantanten, (Wegopoeteren 162, Opglabbeek).
Cfr. J. Matthijs, Bedenkingen ten behoeve van een transplantatiewet, in Rechtskundig
weekblad, 1971-1972, pp. 163-184; pp. 211-236.
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wegneming bij levenden. Die bepalingen preciseren: de minimumleeftijd (in de regel
18 jaar, met uitzondering voor wegnemingen met beperkte gevolgen); de ernst van
de sitatie; de toestemmingsmodaliteiten (eventuele instemming van verwanten,
schriftelijke bekrachtiging, herroepbaarheid); en het vastleggen van de
verantwoordelijkheid van de arts. Zo is het de behandelende arts die bij het overwegen
van een wegneming het correcte verloop van de toestemming moet nagaan en
gehouden is tot een duidelijke en volledige voorlichting over de lichamelijke,
psychische, familiale en sociale gevolgen (art. 9). Hoofdstuk 3 regelt de wegneming
na overlijden. De wet omschrijft uitvoerig op welke wijze personen zich kunnen
verzetten (met o.m. het behoud van bepaalde verzetsmogelijkneden door de
nabestaanden); welke de procedure is om het overlijden vast te stellen (een team van
drie artsen, met uitsluiting van hen die de receptor behandelen of die de wegneming
of overplanting zullen verrichten, art. 11); en hoe de arts dient te handelen in het
geval van een gewelddadige dood of van een overlijden waarvan de oorzaak onbekend
of verdacht is. Art. 14 bepaalt uitdrukkelijk: ‘De identiteit van de donor en de receptor
mag niet worden meegedeeld’. Hoofdstuk 4 bevat de slot- en strafbepalingen, waarin
vooral de bevoegdheid tot controle omschreven wordt en een specifieke strafmaat
voor een aantal overtredingen wordt bepaald (art. 17).
Nadat de door de wet vereiste communicatiesystemen uitgewerkt en de
uitvoeringsbesluiten door de bevoegde personen ondertekend waren, volgde de
publikatie in het Belgische Staatsblad van 14 februari 1987 (pp. 2129-2140). Op 24
februari - 10 dagen na de publikatie - werd de wet van kracht. Wat we hier verder
willen nagaan is: in welke mate de wet een stap voorwaarts betekent in het wegwerken
van de boven vermelde onwaarde. Tegelijk willen we even stilstaan bij enkele in wet
en commentaren gehanteerde principes en argumentaties.

Bedenkingen bij de Belgische wet
Volgens Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, staatssecretaris voor
volksgezondheid ten tijde van de definitieve stemming, is de nieuwe wet een gepaste
reactie op de aangevoelde onwaarde doordat ze de feitelijke oorzaken ervan
uitschakelt: ‘De hoofdoorzaak van het tekort aan organen in België is het ontbreken
van een specifieke wet die het wegnemen van organen bij overlijden toelaat. Door
dit klimaat van juridische onzekerheid worden de directies van ziekenhuizen en de
verantwoordelijke geneesheren afgeschrikt’ (toespraak gehouden tijdens het 7e
Medisch Ethisch
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Colloquium - Covabe, Duffel). Het tekort aan gepreleveerde en dus transplanteerbare
organen zou voortvloeien uit het feit dat zij die de hele operatie in de praktijk moeten
organiseren, afgeschrikt werden door juridische onzekerheid over de toelaatbaarheid
van het preleveren zelf.
Naar ik meen was dit slechts ten dele het geval. Voor een arts die organen wegnam
bij een overledene die daar uitdrukkelijk mee ingestemd had, rezen er in de praktijk
geen problemen. Er bestond evenmin enige onzekerheid in het geval van een
uitdrukkelijke weigering waardoor elke wegneming verboden was. De zaak lag wel
moeilijk bij een overledene van wie geen enkele mening bekend was: wegneming
was ‘wellicht’ geoorloofd na de instemming van de verwanten die met het verzoek
geconfronteerd werden, mogelijkerwijze kort na het overlijden. M.i. was het vooral
de emotionele - maar ook juridische - dubbelzinnigheid van deze laatste situatie die
de onzekerheid teweegbracht die de nieuwe wetgeving op de eerste plaats wil
verhelpen.
Als middel daartoe hanteert de wet het principe van het ‘vermoeden van
instemming’: ‘organen en weefsels bestemd voor transplantatie... mogen worden
weggenomen bij elke overleden Belg die zijn woonplaats in België heeft, behalve
indien vaststaat dat tegen een dergelijke wegneming verzet is geuit’ (art. 10, § 1)9.
De wetgever had namelijk gemeend te moeten constateren dat er - zelfs binnen een
eventueel vernieuwd juridisch kader - aan de verbinding van ‘toelaatbaarheid van
wegneming’ met ‘uitdrukkelijke toestemming’ een aantal bezwaren kleven die het
bestaande tekort aan organen zouden bestendigen. De voornaamste bezwaren luiden:
weinigen verlenen - ondanks grootscheepse wervingscampagnes met donorkaarten
- hun toestemming of doen dat slechts op latere leeftijd; het uitdrukkelijk verzoek
om toestemming werkt als een psychologische rem doordat de potentiële donor gaat
nadenken over een eventueel vroegtijdige dood; toelating vragen aan de nabestaanden
is voor deze mensen een bijkomende beproeving op een heel moeilijk moment. Door
nu het ontbreken van verzet te verbinden met het vermoeden van toestemming hoopt
de wet die bezwaren te omzeilen en aldus het tekort aan organen op te vangen.
De eigenlijke grond voor de toelaatbaarheid blijft dus wel degelijk de toestemming,
maar voortaan volstaat het dat die kan vermoed worden

9

Art. 10, • 1. Een ontwerp van wetswijziging, ingediend op 4/12/86, stelde voor om ‘elke
overleden Belg die zijn woonplaats in België heeft’ te vervangen door ‘al wie in het
bevolkingsregister of sedert meer dan 6 maanden in het vreemdelingenregister is
ingeschreven’. Die wijziging werd niet aanvaard.
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doordat enige vorm van verzet ontbreekt. De wet impliceert derhalve een regeling
van dit verzet. Ze bepaalt niet alleen op welke wijze iemand zich tijdens zijn leven
kan verzetten (door een registratie van het verzet dat via het gemeentehuis in het
rijksregister wordt opgenomen en waarvan de raadpleging verplicht is indien een
wegneming overwogen wordt, of door elke andere vorm van meningsuiting die de
arts bekend mocht zijn) maar ook dat de nabestaanden - verwanten in de eerste graad
alsmede de samenlevende echtgeno(o)t(e) - nog zekere verzetsmogelijkneden
toegemeten krijgen. Maar aangezien zowel de wet als de uitvoeringsbesluiten ervan
in deze aangelegenheid geen strikte regeling opleggen (omtrent bijv. de tijdsduur die
de nabestaanden hebben om verzet aan te tekenen of de mening die de arts dient te
volgen in het geval van onenigheid tussen de nabestaanden), volgt uit deze erkende
inspraak een nieuwe onzekerheid die de eigenlijke doelstelling van de wet op de
helling zou kunnen zetten. In samenhang met de regeling van de verzetsvormen heeft
de wetgever zich ertoe verplicht om het ‘vermoeden van toestemming’ op grote
schaal aan de bevolking bekend te maken. Ook dat roept een bedenking op. Wie zoals de wetgever - enerzijds meent te moeten constateren dat grote
wervingscampagnes in het verleden niet eens een voldoende stijging meebrachten
van het aantal dragers van een donorkaart, moet zich anderzijds toch afvragen in
welke mate de verspreiding van een folder, een aantal persconferenties, een
info-telefoon, een affichewedstrijd in de scholen, een serie spots op radio en TV en
enkele langer lopende initiatieven tot een waarachtige kennis van de wet en haar
implicaties kunnen bijdragen. Daarbij komt nog dat het aantal personen die zich
verzetten klein genoeg moet blijven om over het verhoopte aantal organen te kunnen
beschikken10. De invoering eind 1976 van een soortgelijke wet in Frankrijk had naar men meent te weten juist omwille van het ontbreken van een degelijke
informatiecampagne - een negatief effect en resulteerde niet in een afdoende daling
van het tekort aan organen.
De wet voorziet ook een aanvulling van het vermoeden van toestemming door een
uitdrukkelijke wilsuiting, analoog met de vroegere situatie, welke een arts zonder
twijfel toelaat om na het overlijden organen weg te nemen met het oog op een
transplantatie. In dit geval bepaalt de wet dat de

10

Acht maanden na het in werking treden van de wet hebben ongeveer 130.000 Belgen van de
mogelijkheid tot uitdrukkelijke weigering gebruik gemaakt. Het zou de moeite lonen om te
onderzoeken welke factoren die beslissing hebben beïnvloed (leeftijd, kennis van de wet,
religieuze motieven...?).
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nabestaanden tegen deze uitdrukkelijke toestemming geen verzet kunnen aantekenen.
Wat nu de concrete toepassing van de ‘stilzwijgende toestemming’ betreft - die
immers nog steeds door de nabestaanden ontkend kan worden - heeft de Nationale
Raad van de Orde van Geneesheren een opmerkelijk standpunt ingenomen. Volgens
de letter van de wet is een arts die een wegneming plant, er niet toe gehouden zijn
intentie aan de nabestaanden mee te delen. De Orde was evenwel van oordeel dat
het geheim houden van zo'n intentie ingaat tegen de medische deontologie: dat de
arts geen toestemming moet vragen, ontslaat hem nog niet van de plicht om zijn
voornemen mee te delen. De Orde ontveinsde zich niet dat daardoor wellicht een
aantal weigeringen zullen voorkomen, noch dat zo'n mededeling een ernstige
psychologische uitwerking kan hebben, maar ze was vooral beducht - m.i. volkomen
terecht - voor het wantrouwen11 en zelfs de afkeer die heimelijke wegnemingen bij
de nabestaanden en het grote publiek kunnen verwekken. Het feit dat de wet dit
toelaat vond de Orde geen argument ter zake. In een discussie daaromtrent hoorde
ik dr. Farber, voorzitter van de werkgroep voor medische ethiek van de Orde, ietwat
spottend opmerken dat ‘we nog niet in de Verenigde Staten leven, waar de ethiek
vervangen wordt door de grenzen van de wetgeving...’.

Fundamentele bedenkingen
Bij een grondige ethische inschatting van de nieuwe wetgeving dienen m.i. nog twee
elementen nader bekeken te worden. Op de eerste plaats de al te vanzelfsprekende
manier waarop men - zowel binnen een opting-in als een opting-out systeem - het
zogenaamde vermoeden hanteert12. Een tweede, nog fundamenteler bedenking geldt
de legitimerende verbinding of

11

12

Uit de eerste reacties op de informatiecampagne, opgezet na het goedkeuren van de wet,
bleek bij heel wat burgers een vaag maar algemeen wantrouwen te heersen t.o.v. de medische
wereld. Cfr. W. Demeester, Burgers wantrouwen medici, in De Standaard (20/10/86). Voor
gelijkaardige bedenkingen van de Spaanse artsen na de goedkeuring van de nieuwe wet in
Spanje (1980), cfr. H. Jans, Orgaantransplantaties; een kwestie van aangepaste wetgeving?,
in Streven, februari 1983, pp. 460-464.
Het stemt hoe dan ook tot nadenken dat de kamercommissie voor volksgezondheid pas in
het voorjaar 1986 voor het eerst de principiële discussie aanvatte over het zogenaamde ‘geen
bezwaar’-stelsel. Cfr. H. Nys, Dood en (niet) begraven? Over de wegneming van organen
bij dode donors, in Acta Hospitalia, 1986/2, p. 62.
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associatie tussen het vermoeden van instemming en ‘menselijke solidariteit’.
Het komt mij voor dat men, of men nu kiest voor een opting-in of opting-out, een
moeilijk houdbare extrapolatie hanteert met betrekking tot wat men op grond van de
afwezigheid van respectievelijk instemming of verzet, kan en mag vermoeden. In
een stelsel van opting-in - het wegnemen van organen is alleen toegelaten mits daartoe
uitdrukkelijk instemming is verleend - postuleert men het vermoeden van algemene
weigering. In een stelsel van opting-out - het wegnemen van organen is alleen
verboden mits daartegen uitdrukkelijk verzet bekend is - postuleert men het vermoeden
van algemene instemming. In beide stelsels vermoedt men derhalve de opinie van
hen die er geen uitdrukking (instemming of verzet) aan gaven! Veel deugdelijker
lijkt mij de veronderstelling dat al wie zich (nog?) niet uitdrukten gewoon geen
mening hebben (non-opting). Wil men binnen deze gedachtengang toch extrapoleren
- genoopt door de reëel bestaande onwaarde - dan kan men m.i. hoogstens
veronderstellen dat deze personen zich niet verzetten, wat sterk verschilt van een
algemeen vermoeden van respectievelijk weigering of instemming. Het belang van
dit verschil zit hem niet zozeer in de mogelijke weerslag ervan op de kwantificeerbare
resultaten (meer of minder wegnemingen) dan wel in de mentaliteit waarmee men
medemensen benadert die geen enkele mening te kennen geven. Er is m.a.w. wel
degelijk een middenpositie mogelijk: tussen een (eventueel zelfs persoonlijk te
bevestigen) vermoeden van een weigering en een (eventueel zelfs persoonlijk te
bevestigen) vermoeden van instemming. Neemt men deze middenpositie, dan zou
men - onder druk van de bestaande omstandigheden - kunnen concluderen tot een
‘vermoeden van niet-verzet’ op grond van het ontbreken van enige uitdrukkelijke
weigering. Gezien het feitelijke tekort aan organen en de daaruit voortvloeiende
onwaarde, lijkt mij zulk een vermoeden van niet-verzet te volstaan om bij een
overledene zonder uitgedrukte mening tot wegneming van organen te mogen overgaan
- wat nog niets wegneemt van de taak om de nabestaanden daarvan op de hoogte te
stellen. Mocht men de hier voorgestelde benadering als uitgangspunt voor een
wetgeving nemen, dan kan men daarin een van vermoedens gezuiverde versie van
opting-in en opting-out behouden (en die ook praktisch regelen via bijv. een centrale
registratie waarvan de raadpleging verplicht wordt gesteld)13 én tegelijk ruimte laten

13

Opting-in kan ook op andere manieren geregeld worden: in Californië bijvoorbeeld word je,
ter gelegenheid van het behalen of vernieuwen van je rijbewijs, meteen gevraagd of je instemt
met orgaandonatie in geval van overlijden. Zo ja, dan wordt het teken ‘donor’ gewoon op je
rijbewijs aangebracht.
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voor alle personen die, met deze problematiek geconfronteerd, nog twijfelen aan hun
houding en dus niet kiezen. Non-opting - vanuit ethisch standpunt (nog) niet ideaal
maar wel te verantwoorden in het licht van een acute nood of onwaarde - vermijdt
tevens de nieuwe dubbelzinnigheid die thans uit de erkende inspraakmogelijkheden
van de nabestaanden voortvloeit. Kortom: als iedereen tijdens zijn leven uitdrukkelijk
kan instemmen of weigeren, dan geeft men bij afwezigheid van een wilsuiting bij
het overlijden de voorrang aan het algemeen belang of welzijn, en mag men dus gezien het tekort aan organen dat daaraan afbreuk doet - tot wegneming overgaan.
Het spreekt dus vanzelf dat ook een dergelijke regeling aan het grote publiek
bekend gemaakt moet worden. Tegen het bezwaar dat het allemaal wel erg
ingewikkeld wordt (opting-in, opting-out, non-opting...) kan men inbrengen dat een
degelijke uitvoering van de bestaande wet evenmin verre van eenvoudig is (vermoeden
van instemming, kans(en) op verzet, mogelijkheid van uitdrukkelijke toestemming,
verzetsinspraak van de nabestaanden...). Complexe aangelegenheden zijn nu eenmaal
niet op een eenvoudige wijze te regelen.

Een kwestie van solidariteit?
In het debat rond de regeling van de wegneming en overplanting van organen wordt
heel vlot maar op vaak erg uiteenlopende wijze beroep gedaan op de categorie
‘menselijke solidariteit’. In van Dale lezen we als omschrijving: ‘Bewustzijn van
saamhorigheid en bereidheid de consequenties hiervan te dragen’. In het spontane
gebruik van deze categorie doen wij echter méér dan een louter beschrijvende
categorie hanteren: door een persoon of handeling ‘solidair’ te noemen drukken we
onze instemming en goedkeuring uit. Als dusdanig is solidariteit een ethische
waardecategorie die niet argumentatief maar wel evaluatief is14.

14

Hetzelfde geldt voor de term ‘donor’ en de spontaan daarmee verbonden categorie ‘schenken,
afstaan van organen’, let wel: werk-woorden die een subject impliceren... Voor een grondige
behandeling van het verschil tussen argumentatieve en evaluatieve (of synthetische) taal in
het ethische discours - en de risico's die de vermenging ervan met zich meebrengt - cfr. B.
Schüller, Die Begründung sittlicher Urteile. Typen ethischer Argumentation in der
Moraltheologie, Patmos, Düsseldorf, 1980, (2e ed.), vooral pp. 15-57. Een bijzonder
toegankelijke uitwerking daarvan - toegepast op de vredesethiek - vindt men in R. Burggraeve,
Een bijbelse vredesethiek volstaat niet. Op zoek naar de eigen aard van de ethische uitspraken
in de Schrift, in Colloquium Pax Christi Vlaanderen, (23/10/1985), Leuven/Amersfoort,
Vlaamse Bijbelstichting/Acco, 1986, pp. 11-53.
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De argumentatieve of normatieve inhoud van ‘solidariteit’ komt pas tot stand via
twee concentrische niveau's. Vooreerst kan ‘solidariteit’ (maar) een ethische categorie
zijn omdat de beschouwende handeling of houding uitgaat van een bewustzijn van
saamhorigheid. In de mate waarin iemand als vrij subject bereid is om de
consequenties van de (inter)menselijke betrokkenheid op zich te nemen, ontstaat de
mogelijke inhoud van zijn/haar ethische verantwoordelijkheid. Persoonlijke vrijheid
is derhalve de mogelijkheidsvoorwaarde voor solidariteit. Die
mogelijkheidsvoorwaarde stelt mensen voor de opgave om hun saamhorigheid te
realiseren. Daarbinnen -op een tweede niveau - bepaalt de aard en het doel van de
saamhorigheid het correcte ethische gebruik van de ingeroepen categorie. Veronderstel
bijv. dat in een bepaalde groep mensen een dergelijk bewustzijn van saamhorigheid
bestaat en dat de leden bereid zijn om de consequenties daarvan te dragen door
anderen leed te berokkenen ten einde bijv. de vrijlating van aangehouden groepsleden
te bekomen, dan noemen we dat niet solidariteit. We drukken ons veeleer uit in
termen als ‘afdreiging’ of ‘gijzeling’: negatief evaluerende categorieën. Gesteld
echter dat iemand op de hoogte is van het feitelijk tekort aan organen en de daarmee
verbonden onwaarde en hij/zij besluit tot uitdrukkelijke instemming met het
wegnemen van organen na overlijden ‘om de “sociale dimensie” van zijn dood te
beleven’15, dan spreken wij terecht van solidariteit. Hierbij is - ik herhaal het - de
verwijzing naar solidariteit (nog) geen argument voor de ethische waarde van die
bepaalde handeling maar de uitdrukking van onze instemmende erkenning ervan.
In de commentaren op de nieuwe Belgische wet wordt de categorie ‘solidariteit’
op tweeërlei wijze toegepast. De folder Geef om het leven16 gebruikt de term zowel
met betrekking tot de zogenaamde stilzwijgende toestemming: ‘Er is een vermoeden
van solidariteit... de overledenen zijn solidair met de levenden’ (p. 3) als met
betrekking tot de uitgedrukte toestemming: ‘Om je solidariteit met de lijdende
medemens op uitdrukkelijke wijze te uiten kan je ook bij de diensten van de gemeente
terecht’ (p. 4). Zo men in het laatste geval appelleert aan de boven omschreven
ethische waarde-inhoud van solidariteit, kan de specificerende bepaling ‘op uit-

15
16

L. Janssens, Transplantations d'organes, in La Foie et le temps, 13, 1983, pp. 318-324.
Geef om het leven. Nieuw leven door transplantatie, uitgave van het kabinet van de
staatssecretaris voor volksgezondheid en gehandicaptenbeleid, Wetstraat 56, 1040 Brussel.
De folder (eerste oplage van 1.000.000 exemplaren) is op eenvoudige aanvraag te verkrijgen
en wordt in de drie landstalen verspreid.
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drukkelijke wijze’ wegvallen. Die bepaling heeft echter wél een functie en is geenszins
overbodig als men het loutere ‘vermoeden van solidariteit’ een ethische connotatie
ter rechtvaardiging wil meegeven die appelleert aan een door niemand betwijfeld
gebruik van de gebezigde categorie. Gelet op de vermelde twee niveaus die de ethische
betekenis van solidariteit constitueren - en waarvan (zelf)bewustzijn niet ‘een’ element
maar de mogelijkheidsvoorwaarde vormt - ontbeert de categorie ‘vermoeden van
solidariteit’ die wezenlijke ethische betekenis en kan ze die bijgevolg niet bij wijze
van legitimering aantrekken. Ietwat cynischer uitgedrukt: ‘zoals de waard is, zo
vertrouwt hij zijn gasten’ gaat allicht op om te vermoeden dat mensen niet solidair
zijn, maar werkt niet in de omgekeerde, positieve zin. Met het dubbelzinnig gebruik
van ‘solidariteit’ is tenslotte ook nog een praktisch risico verbonden: de associatie
tussen (vermoede) solidariteit en afwezigheid van verzet kan door de spontane
evaluerende geladenheid van de gehanteerde categorie tot vormen van (zelf)verwijt
leiden bij hen die toch verzet zouden (durven) uitdrukken. De mogelijkheid tot verzet
verschijnt dan als een spijtige toegeving, waaraan sommigen - vanuit een soort
contractuele invulling van ‘solidariteit’ analoog aan een verzekering met gedeeld
risico - zelfs een sanctie wilden verbinden17.

Bij wijze van besluit
Heeft de geneeskunde, gedreven door haar (ethische) dynamiek om mensen te helpen
ontkomen aan het kwaad van ziekte, lichamelijke gebreken en dood, in de
therapeutische toepassing van orgaantransplantaties een kwalitatief keerpunt bereikt?
De ervaren onwaarden passen niet langer in het schema probleem-oplossing (oplossing
staat dan voor: meer personeel, hogere scholing, meer middelen, een aangepaste
wetgeving...) maar in een veel globaler schema vraag - (welk) antwoord.
Beperkt men zich tot het eerste schema, dan is een bizarre vorm van ‘therapeutische
hardnekkigheid of enthousiasme’ niet uitgesloten. Ter illustratie daarvan, één feitje:
tijdens een seminarie ingericht door de Belgische

17

In eerdere discussies over een gewenste wetswijziging is deze gedachtengang uitdrukkelijk
voorgesteld: wie bewust weigert om organen af te staan zou desgevallend ook geen beroep
kunnen doen op een transplantatie. Cfr. P. Michielsen, Het tekort aan organen voor
transplantatie. Oorzaken en mogelijke oplossingen, in Medische, juridische en ethische
problematiek rond de orgaantransplantatie en -prelevatie (verslagboek Studiedag
Postuniversitair Centrum West-Vlaanderen, 27/04/1985).
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Vereniging voor Medische Ethiek en Moraal getuigde een specialist in
harttransplantaties dat hij spontaan - zelf vond hij dat zeer verontrustend - op
ambivalente wijze aankeek tegen een striktere controle op ‘rijden onder invloed’,
want: minder dodelijke ongevallen, minder donors van organen...! Het tweede schema
is wezenlijk afgestemd op de de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen, en niet
alleen die van een tot uitdrukkelijke instemming op te roepen publiek. Tijdens
datzelfde seminarie bleken nogal wat artsen die in de transplantatiebranche werkzaam
zijn het minstens even belangrijk te vinden om hun collega's in de geneeskunde aan
te spreken op hún ‘solidariteit’ door hen met name te motiveren tot de zogeheten
donormelding. Die zou dan een concretisering zijn van de medisch-ethische
verantwoordelijkheid van elke arts, die verder reikt dan de zorg - tot aan het overlijden
- van de eigen patiënt maar ook de therapie van een onbekende zieke insluit. Mocht
een dergelijke instelling zich bij het geheel van de medisch betrokkenen - dus ook
bij de verpleegkundigen - uitbreiden, dan zullen m.i. niet alleen meer organen ter
beschikking komen maar dan kan ook de houding van het publiek daardoor op de
ethisch beste wijze gevormd worden. Het uiteindelijke resultaat zou dan een
waarachtiger solidaire reactie zijn op de bestaande ongewenste toestand. Die zou
tegelijk de huidige wetgeving grotendeels overbodig maken en hopelijk een aanpassing
inspireren die vooral ethisch gezien wat minder pover uitvalt.
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De landhervormingen in El Salvador en Nicaragua
Johan Bastiaensen
Ondanks grote tegenstellingen in opinies omtrent de crisis in Midden-Amerika zijn
de meeste waarnemers het erover eens dat de extreme sociaal-economische polarisatie
van het oligarchisch ontwikkelingsmodel de kern van alle problemen is. De snelle
economische groei in de naoorlogse periode creëerde immers rijkdommen voor een
kleine kaste bevoorrechten ten koste van de ontwikkelingskansen van een groeiende
groep gemarginaliseerden. Armoede en ellende, vooral op het platteland, een grote
migratie naar exploderende steden en toenemende sociale en politieke onrust zijn
hiervan de bekende gevolgen. Fundamentele hervormingen drongen zich dan ook
op.
De recente periode in Midden-Amerika kan nu worden beschouwd als een
concurrentiestrijd tussen twee modellen van hervorming: het reformistische van El
Salvador en het revolutionaire van Nicaragua. De landhervorming is het cruciale
ingrediënt van beide modellen. In dit artikel doen we een poging om de
landhervormingen in beide landen te situeren in hun specifieke context en vervolgens
met elkaar te vergelijken in het licht van de sociaal-economische problematiek.

Het landprobleem in El Salvador en in Nicaragua
In de periode 1950-1975 realiseerden El Salvador en Nicaragua een zeer snelle
economische groei. De basis hiervoor was de gunstige internationale prijsevolutie
voor agro-exportprodukten (koffie, katoen, suiker en vlees) en de snelle technologische
vernieuwing van deze teelten. Introductie van ‘groene revolutie’-variëteiten, irrigatie
en mechanisering veroorzaakten enorme produktiviteitswinsten. De voordelen van
deze kapitaal-intensieve technologie bleven echter grotendeels beperkt tot de grotere
exploitaties. Erger nog, de expansie van de exportproduktie verdreef vele kleine
boeren
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in versneld tempo van hun grond. Zo betekende de groei van de katoenen
suikerrietteelt in Leon en Chinandega (Nicaragua) de virtuele eliminatie van de kleine
basisvoedselproducenten die tot 1950 deze vruchtbare streek domineerden. Deze
kleine boeren hadden de keuze tussen migratie naar Managua1 of uitwijken naar het
minder vruchtbare binnenland aan de frontera agricola. De spontane evolutie in
beide landen ging ook gepaard met een beleid dat actief de ‘achterlijke’ kleine boeren
marginaliseerde: geen officieel krediet, lage prijzen, geen technische bijstand, enz.
Het dualisme tussen arme boeren en landlozen enerzijds en de agro-burgerij
anderzijds werd steeds dieper naarmate de economische ontwikkeling verder ging.
Dit bood meteen een antwoord op een andere fundamentele behoefte van de
exportexpansie, nl. die van een ruim aanbod seizoenarbeiders tijdens de oogsten. De
nieuwe technieken verminderden immers sterk de vraag naar permanente arbeiders,
maar niet de nood aan ‘armen’ om de oogsten binnen te halen. De aangroei van de
groep landlozen en arme boeren, verplicht tot extra seizoenarbeid om te overleven,
was dus functioneel in het oligarchisch groeimodel. Het is dan ook logisch dat
economisch succes en sociaal drama hand in hand gingen.
Ondanks deze gelijklopende onderliggende evolutie zijn er toch belangrijke
verschillen tussen El Salvador en Nicaragua (zie tabel 1). Zo valt het

Tabel 1: SOCIO-ECONOMISCHE STRUCTUUR IN DE LANDBOUW
VAN EL SALVADOR EN NICARAGUA (1965-70, in procenten)
Kategorie El Salvador
Nicaragua
1
aantal
oppervlakteinkomen aantal
oppervlakteinkomen1
proletariërs 17,0

-

229

31

-

370

semi-proletariërs 39,2

3,9

302

1,5

-

380

kleine
boeren

18,0

420

33,5

3,5

445

rijke/middelgrote 5,6
boeren

20,6

1.408

18,9

11,2

717

klein-burgerij 1,2

19,8

7.106

14,0

44,1

2.248

burgerij

37,7

25.748

1,1

41,2

18.226

100,0

581

100,0

100,0

902

36,7

0,3

totaal/gemiddeld 100,0

BRON: CEPAL, FAO, OIT, La tenencia de la tierra y desarrollo rural en
Centroamerica, 1976.

1
1
1

De bevolking van Managua steeg van 109.000 inwoners in 1950 tot 850.000 in 1982.
in pesos C.A.
in pesos C.A.
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op dat ES een nog meer gepolariseerde agrarische structuur bezit dan Nicaragua. De
klein-burgerij en de rijke en middelgrote boeren hebben in Nicaragua een veel groter
gewicht dan in ES. (We kunnen in de tabel ook aflezen dat de grotere producenten
in Nicaragua beduidend minder inkomen verwerven dan de overeenkomstige
producenten in ES). De oorzaak is de dominantie van het financiële en agro-industriële
imperium van Somoza over alle landbouwproducenten, groot en klein. In ES had de
agroburgerij veel meer rechtstreekse controle over het economische en politieke
gebeuren. De landschaarste in het overbevolkte ES en de relatieve landovervloed in
Nicaragua spelen daarbij ook een rol van betekenis. Wat verder opvalt is dat ES meer
arme boeren en minder volledig geproletariseerden telt dan Nicaragua. De reden is
dat het arbeidsprobleem zich in het dun bevolkte Nicaragua veel scherper stelt dan
in ES. In Nicaragua is er immers land in overvloed aan de frontera agricola zodat
hogere lonen en meer permanente tewerkstelling nodig zijn om voldoende arbeiders
aan de bedrijven te binden.
Wat uit de algemene gegevens niet blijkt en toch heel belangrijk is voor het
interpreteren van de landpolitiek, is de ruimtelijke dualiteit in de agrarische structuur
van Nicaragua. Door de concentratie van economische en politieke macht in Managua
en de late ontsluiting van het binnenland ontstonden twee relatief gescheiden
economische sferen. Het binnenland is een onderbevolkt gebied van vooral rijke en
middelgrote boeren, producenten van basisvoedsel, koffie en vlees. Zij zijn zeer
slecht geïntegreerd in de economische infrastructuur van het land. De Pacifische
laagvlakte, met als economisch zwaartepunt de hoofdstad Managua, vertegenwoordigt
daarentegen de moderne agro-export, de industrie en de dienstensector. Op een
beperkte oppervlakte leeft hier 61% van de totale Nicaraguaanse bevolking. In
tegenstelling tot ES is er hier een nijpend grondtekort en een scherp contrast tussen
grote exploitaties en minifundio-landbouw. De bevolking uit de streek rond de as
Managua-Masaya speelde een doorslaggevende rol bij zowel de opstand tegen Somoza
als bij de contestatie van het Sandinistisch landbouwbeleid.

De landhervorming in ES en Nicaragua tot einde 1984
Einde de jaren '70 bereikte het agro-exportmodel zijn sociale limieten. In Nicaragua
werd dictator Somoza verjaagd en revolutionaire hervormingen in het vooruizicht
gesteld. In El Salvador was een sterke guerillabeweging actief waarvan de opgang
zou gestuit worden door een reformistisch be-
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leid dat de bestaansgrond voor de opstandige beweging zou wegnemen. Ondanks
het tegengestelde perspectief van beide projecten was de analyse van de agrarische
problematiek toch analoog. De noodzaak tot landhervorming werd als louter sociaal
beschouwd, terwijl het opdelen van de efficiënte grootschalige agro-exportsector als
een economische absurditeit werd afgedaan. Tot einde 1984 bleef de landhervorming
in beide landen dan ook beperkt en verrassend gelijklopend. Slechts weinig land
werd overgedragen aan kleine boeren en de agro-exportsector bleef grotendeels
buiten schot. Enkel de overblijfselen van het feodale latifundisme werden hard
aangepakt.

El Salvador
De principes van de Salvadoraanse landhervorming zijn vastgelegd in twee wetten,
daterend van maart en april 1980. De belangrijkste wet van maart 1980 stelde een
maximum toegelaten landeigendom van 100 ha (150 ha voor slechte grond) in het
vooruitzicht. De eigenaars kregen wel een reserveringsrecht zodat ze 100 of 150 ha
voor zich konden behouden. Onteigend land zou in handen komen van het
Salvadoreens Instituut voor Agrarische Transformatie (ISTA). ISTA zou deze gronden
dan in joint venture met produktiecoöperatieven bewerken2. De onteigende
grondbezitters zouden worden vergoed tegen marktprijs in de hoop dat ze hun geld
zouden investeren in de industriële sector. Deze vergoeding moet door de
produktiecoöperatieven aan het ISTA worden terugbetaald. De wet van maart voorzag
dat de uitvoering in twee fasen zou verlopen: fase 1 voor eigendommen boven 500
ha en fase 2 voor eigendommen tussen 100 en 500 ha. De wet van april 1980 heeft
betrekking op pachters en deelpachters. Zij kregen recht op een eigendomstitel voor
gepachte gronden met een maximum van 7 ha die zij bewerkten. Dit werd fase 3 van
de hervorming genoemd. Deze begunstigden moesten een compensatie afbetalen op
30 jaar.
Zoals we uit tabel 2 kunnen aflezen, werden tot oktober 1984 enkel fase 1 en fase
3 opgestart. In uitvoering van fase 1 werden 472 eigendommen, 15% van het land,
voorlopig bij het ISTA ondergebracht. Eind 1984 hadden 371 produktiecoöperatieven,
6% van de boerenfamilies, een aanvraag ingediend om een titel voor deze gronden
te krijgen. Slechts 52 ervan bezaten eind 1984 een officiële eigendomstitel. Door
juridische betwistin-

2

Indien we dezelfde criteria hanteren als sommigen terecht voor Nicaragua hebben gedaan,
is er hier dus ook sprake van ‘staatscoöperatieven’.
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Tabel 2: LANDHERVORMING VAN 1979 TOT 1984
Hervorming

Percentage
Aantal
Land (in ha)
boerenfamilies produktiecoöperatieven

Percentage van
het totale land

EL
SALVADOR
faze 1

6,0(1,0)1

317 (52)1

435.563

152

faze 2

-

-

-

-

faze 3

12,0 (2,2)1

-

190.498

7

totaal

18,0 (3,2)1

317 (52)1

626.061

222

staatsbedrijven -

-

2.167.000

19

produktiecoöp. 20,0

1.0003

892.262

8

titels

23,0

-

1.986.032

17

totaal

43,0

1.0003

5.045.294

44

NICARAGUA

BRON: N. Reinhardt, 1987.
gen rond het bedrag van de compensatie en het reserveringsrecht waren er nogal
wat vertragingen. De toepassing van het reserveringsrecht had wel het beschikbare
land tot 14% van het totaal teruggebracht. De herverdeling tijdens deze fase betrof
vooral inefficiënte extensieve latifundios: 70% van de grond was weiland; op de
andere exploitaties werd slechts een fractie van de agro-export voortgebracht. Fase
2 die de hele exportsector zou treffen werd uitgesteld tot 1987. De
produktiecoöperatieven van fase 1 hebben grotendeels het geldende
agro-exportpatroon verdergezet. Dit is een logisch gevolg van de afhankelijkheid
van de ISTA en het prijsbeleid dat consequent de agro-export ten nadele van de
basisvoedsellandbouw bleef ondersteunen.
De uitvoering van fase 3 bleef ver onder de oorspronkelijke verwachtingen. Slechts
63.024 families in plaats van de vooropgestelde 117.000 deden een aanvraag voor
2
1
1
1
2
1
1
3
3

Een deel hiervan werd teruggenomen door toepassing van het reserveringsrecht (± 1%).
Cijfers tussen haakjes hebben betrekking op families en coöperatieven die reeds een definitieve
eigendomstitel verwierven; de andere hebben die enkel voorlopig.
Cijfers tussen haakjes hebben betrekking op families en coöperatieven die reeds een definitieve
eigendomstitel verwierven; de andere hebben die enkel voorlopig.
Cijfers tussen haakjes hebben betrekking op families en coöperatieven die reeds een definitieve
eigendomstitel verwierven; de andere hebben die enkel voorlopig.
Een deel hiervan werd teruggenomen door toepassing van het reserveringsrecht (± 1%).
Cijfers tussen haakjes hebben betrekking op families en coöperatieven die reeds een definitieve
eigendomstitel verwierven; de andere hebben die enkel voorlopig.
Cijfers tussen haakjes hebben betrekking op families en coöperatieven die reeds een definitieve
eigendomstitel verwierven; de andere hebben die enkel voorlopig.
‘Meer dan duizend’ volgens de cijfers van het ministerie.
‘Meer dan duizend’ volgens de cijfers van het ministerie.
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eigendomsrecht op gepachte grond. Afhankelijkheid en angst voor geweld hebben
velen ervan doen afzien op te staan tegen hun broodheren. Ook hier verliep de
uitvoering traag. Eind 1984 hadden slechts 18% van de aanvragers de hele procedure
achter de rug. Hoewel deze groep slechts 7% van het land bezit, produceerden ze in
1984 toch 38% van de bonen, 23% van de maïs en 22% van de droge rijst. Deze
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groep bleef echter een verwaarloosde sector in het landbouwbeleid: de prijsstructuur
is voor hen nadelig en ze hebben slechts een zeer beperkte toegang tot krediet.
Fundamenteel is bovendien dat deze hervorming geen oplossing biedt voor het
minifundisme en zelfs het boven beschreven functioneel dualisme verstevigt.
Veelbetekenend is in dit verband dat het landbouwinkomen van deze groep gemiddeld
slechts 34% van het totale nettoinkomen bedraagt. Deze families kunnen m.a.w. niet
van hun grond leven en blijven een goedkope arbeidsreserve voor de exportsector.

Nicaragua
De transformatie van de agrarische structuur in Nicaragua begon officieel in 1979
met de nationalisatie van alle somozistische bezittingen. Hierdoor werd de staat in
één klap een belangrijke agro-exportproducent en verwierf bovendien een
meerderheidsaandeel in de agro-industrie. In 1982 bezat het ministerie van landbouw
een goede 23% van alle grond (zie tabel 3). Hoofddoel van het beleid in de eerste
fase, die loopt van 1979 tot 1983,

Tabel 3: RURALE EIGENDOMSSTRUCTUUR IN NICARAGUA
(1978-1986) (in procenten)
Sector Jaar 1978
Individuele
100
producenten

1982
75

1984
74

1986
77

meer dan 350
ha.

36

14

13

11

140-350 ha.

16

13

13

13

35-140 ha.

30

30

30

30

7-35 ha.

16

7

7

9

minder dan 7
ha.

2

1

1

1

Dienstencoöperatieven -

10

10

13

Produktiecoöperatieven -

2

7

10

Staatsbedrijven -

23

19

13

BRON: Direccion General de Reforma Agraria, gegevens voor 1986 zelf
samengesteld op basis van partiële gegevens en extrapolaties.
was het reactiveren en moderniseren van de agro-exportproduktie door de actieve
participatie van de staat. In snel tempo en slecht voorbereid werden grote
investeringsprogramma's opgezet, ook omwille van de enorme stroom buitenlandse
hulp die het land overspoelde. Het sterk ideologisch
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gekleurd perspectief was een overgang te bespoedigen van de meerderheid van de
marginale, kleine boeren naar volledige tewerkstelling op staats- of kapitalistische
bedrijven. Om voorlopig de druk van de boeren af te zwakken werden wel een aantal
maatregelen genomen zoals een overvloedige en goedkope kredietverlening,
gereduceerde pachten en relatief hogere prijzen voor basisvoedselprodukten. Totaal
contradictorisch met het globale opzet van het beleid daalde het reële loon van de
landarbeiders in deze periode drastisch. Dit lag mede aan de basis van een tekort aan
seizoenarbeiders in de agro-exportsector en creëerde een onbedoelde tendens tot
deproletarisering, m.a.w. een veralgemeende terugkeer naar een boerenstatus.
Onder druk van de boerenorganisaties kwam in augustus 1981 een wet op de
landhervorming tot stand. Deze wet garandeerde vooreerst een onbeperkt
eigendomsrecht voor alle efficiënte producenten. De (efficiënte) agro-export werd
dus radicaler beschermd dan in El Salvador. Dit principe was ook bedoeld als
stimuleringsmaatregel voor de privé-producenten in de context van te lage nationale
prijzen voor exportproduktie. Voor herverdeling kwamen bovendien enkel
onderbenutte exploitaties van meer dan 350 ha in aanmerking. In het binnenland lag
de limiet zelfs bij de 700 ha3. Volgens de wet kon herveldeelde grond in elke
eigendomsvorm, individueel of collectief, worden verkregen. Bevoordeligden dienden
geen compensatie te betalen aan de vorige eigenaar, die werd slechts gedeeltelijk
vergoed in staatsobligaties.
De uitvoering van deze conservatieve wet kwam slechts midden 1983 echt op
gang. Politiek-militaire overwegingen in de strijd tegen de Contra's en druk van de
groeiende boerenbond, UNAG, speelden hierbij een doorslaggevende rol. Eind 1984
waren grote hoeveelheden grond herverdeeld aan produktiecoöperatieven (CAS),
die hun aandeel in de totale landoppervlakte met 5% zien toenemen. De meeste
CAS-coöperatieven werden opgericht op vroegere staatsbedrijven in de katoen- en
suikerstreek op de Pacifische laagvlakte en binnen asentamientos in het binnenland4.
Kenmerkend voor deze tweede fase is dat, om ideologische redenen5 de vrijheid van
organisatievorm in de praktijk niet werd gerespecteerd. Wel wer-

3
4

5

Voor verpachte gronden moeten de limieten door tien worden gedeeld.
Asentamientos zijn nederzettingen waar de verspreid levende boeren uit de bergen worden
geconcentreerd om hen beter te beschermen tegen contra-aanvallen en die de Contra's meteen
potentiële logistieke steun ontnemen. Dit is een standaard anti-guerilla tactiek, o.a. ook
succesvol in Guatemala toegepast.
Collectieve producenten worden beschouwd als emanatie van het socialistisch en/of
christelijke ideaal van de nieuwe mens, tegengesteld aan de historisch regressieve
kleinburgerlijkheid van de kleine boer.
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den in het binnenland massaal individuele eigendomstitels uitgereikt, wat echter
enkel de bestaande toestand legaliseerde.

Fundamentele divergenties vanaf 1985
Tot eind 1984 is het strategisch perspectief van beide landhervormingen duidelijk
gelijklopend. Het beleid in ES is echter consequenter in het beschermen van de
agro-exportstructuur doordat het prijs- en kredietbeleid, de technische bijstand, enz.
afgestemd zijn op het bevorderen van de exportteelten. Bovendien is er minder
interferentie van sociale drukkingsgroepen in het economische beleid. Het consequent
aanmoedigen van de agro-export, met het nastreven van een zekere diversificatie,
hangt ook samen met het globale perspectief van de economische ontwikkeling. El
Salvador streeft er immers naar zich te specialiseren in arbeids-intensieve
industrieprodukten voor export naar de wereldmarkt. Hiervoor zijn harde deviezen
uit de agro-export nodig en is het nastreven van voedselzelfvoorziening, waar de
kleine boeren onmiddellijk baat bij zouden hebben, geen prioriteit. Het is verder
duidelijk dat de oligarchie in El Salvador wel heeft moeten inbinden maar nog steeds
een belangrijke machtspositie inneemt. De meerderheid heeft maar weinig kans
gezien het beleid echt te beïnvloeden, vooral m.b.t. de dagdagelijkse uitvoering ervan.
De landhervorming in El Salvador blijft na 1984 dan ook min of meer ter plaatse
trappelen, dit ondanks de verkiezingsoverwinning van Duarte die toch pleitte voor
doorgedreven hervormingen. Er werd wel vooruitgang geboekt bij het afwerken van
de juridische procedures van fase 1 en 3, maar het aantal potentiële bevoordeligden
van fase 3 bleek te dalen. In juni 1986 hadden reeds 160 produktiecoöperatieven en
13.273 ex-pachters een definitieve eigendomstitel in handen. Het aantal voorlopige
titels onder fase 3 zakte echter van 65.668 naar 51.800. Een evaluatie van de
hervorming door USAID6 schatte dat het uiteindelijke aantal titels slechts tussen
42.000 en 48.000 zou liggen. M.b.t. de uitgestelde fase 2 werd ondertussen de limiet
voor herverdeling opgetrokken van 100 ha tot 245 ha. Bovendien hadden de eigenaars
de kans om tot eind 1984 hun teveel aan land te verkopen. De grote meerderheid
blijkt dat ook te hebben gedaan zodat de nog beschikbare grond op maximaal 14.220
ha wordt geschat. De arme boeren in El Salvador hebben dus niet veel meer te
verwachten. Wel

6

Amerikaans ministerie voor ontwikkelingssamenwerking
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werd als gevolg van al deze maatregelen de top van de landbouwhiërarchie in El
Salvador gedemocratiseerd.
Zoals we reeds stelden vertrok het beleid in Nicaragua ook van de noodzaak de
agro-export te beschermen want die moest de basis blijven van de deviezenverwerving.
De grotere buitenlandse afhankelijkheid (en schuld!) maakte hiervan een nog
belangrijker objectief dan in El Salvador. Het verminderen van deze afhankelijkheid
door het nastreven van voedselzelfvoorziening en valorisatie van het geo-termische
en hydro-electrische potentieel staan ook hoog op de agenda. De achterliggende
bedoeling is een meer geïntegreerde economische kringloop te verwezenlijken, waarin
de meerderheid van de bevolking als volwaardige producenten en consumenten
zouden geïncorporeerd worden. Met zijn uitgestrekte, vruchtbare landbouwgronden
zou Nicaragua dé graanschuur van de regio worden, terwijl het voor zijn deviezen
zou blijven steunen op de meer verwerkte agro-export. Een arbeidsintensieve
industrialisatie wordt niet nagestreefd, tenzij voor de verwerking van het eigen katoen.
In het door arbeidsschaarste gekenmerkte Nicaragua is dit zeker een verdedigbare
optie. Bovendien tekenen zich interessante economische complementariteiten (met
o.a. El Salvador) af, die als basis kunnen dienen voor een heroprichting van de
gemeenschappelijke markt voor Midden-Amerika, eventueel uitgebreid tot de hele
Caraïben7.
Het beleid in Nicaragua wordt echter, meer dan in El Salvador, door een aantal
belangrijke contradicties verstoord. De meeste hiervan vinden hun oorsprong in
belangenconflicten binnen het halfslachtige corporatistische populisme van de
Sandinistische politiek. Hun politiek is een evenwichtsoefening tussen het nastreven
van een minimale consensus met niet-Sandinistische groeperingen (nationale eenheid)
en de dynamiek van de Sandinistische beweging. Deze laatste vertoont een
corporatistische structuur en vormt de ruggegraat van de macht in het
post-revolutionaire Nicaragua. De basis ervan zijn de Sandinistische
massa-organisaties, met als belangrijkste de Sandinistische vakbond (CST), de
vakbond van landarbeiders (ATC), de Sandinistische wijkcomités (CDS) en de
boerenbond (UNAG). Organisatorisch is er een zeer grote gelijkenis met de structuur
van de Mexicaanse geïnstitutionaliseerde revolutionaire partij (PRI). Toch zijn de
Sandinisten veel minder dan de PRI in Mexico erin geslaagd de strikte controle over
deze massa-organisaties te bewaren. De frictie tussen sommi-

7

Dit is het basisingrediënt van het alternatief voor de regio, voorgesteld door het CRIES, de
regionale coördinatie van sociaal-geëngageerde onderzoeksinstellingen.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

423
gen aspecten van de Sandinistische ideologie en de werkelijke verlangens van de
groepen in de samenleving was daarvoor te groot. Vooral de boerenbond UNAG is
uitgegroeid tot een zeer machtige coalitie van de agrarische klein-burgerij en de rijke,
middelgrote en kleine boeren. Invloeden van niet-Sandinistische groeperingen zijn
er voelbaar aanwezig. Vele UNAG-leden zijn bijvoorbeeld lid van de oude
conservatief-democratische partij (PCD). De UNAG, die één derde van alle
Sandinistische zetels in het parlement bezet, is uitgegroeid tot een pluralistische
belangengroepering van alle boeren en boerinnen in Nicaragua. Net zoals ooit de
Boerenbond in ons land is de UNAG, met vooral Zweedse steun, ook bezig een eigen
commercialisatienetwerk en trainingsprogramma op te zetten. Er wordt al luidop
gedacht aan een overdracht van alle commercialisatiefuncties, nu nog in handen van
een staatsinstelling, aan de UNAG. Het succes van de UNAG heeft het beeld van de
‘boer’ binnen de Sandinistische beweging grondig veranderd en bijgedragen tot een
perspectiefverandering in de landhervorming.
De doorbraak in het landhervormingsbeleid situeert zich midden 1985 in de
dichtbevolkte regio van Masaya, het El Salvador van Nicaragua. Omwille van de
hoge limieten én de bescherming van efficiënte producenten was de landhervorming
in deze streek zeer beperkt gebleven. Geregelde protestmanifestaties en een slecht
resultaat van de Sandinisten bij de verkiezingen waren het gevolg8. Tijdens grote
mobilisaties in 1985 dwongen de kleine boeren van Masaya, gesteund door de UNAG,
de regering voor het eerst efficiënte agro-exportexploitaties te herverdelen aan de
landhongerige boeren uit de streek. De lage produktiviteit op de grote exploitaties,
gevolg van politieke onwil, van lage gecontroleerde prijzen op de privébedrijven en
van managementproblemen in de staatssector, speelden hierbij ook een belangrijke
rol. Kleine katoenproducenten behaalden jaren achter elkaar betere resultaten dan
hun grote concurrenten en bovendien met veel minder importen. Belangrijk is ook
dat men begon in te zien dat de ‘UNAG-boeren’ veel meer produceerden dan
oorspronkelijk werd aangenomen. De staatsbedrijven en de grote privé-producenten
bleken samen nog niet de helft van de totale output voort te brengen, waar voorheen
werd aangenomen dat ze goed waren voor 80% of meer. De doorbraak in Masaya
werd vastgelegd in een nieuwe wet van januari 1986 die elke inefficiënt bewerkte
eigendom herverdeelbaar maakt en stelt dat ‘in gevallen

8

In Masaya bijvoorbeeld behaalde het FSLN slechts 57% van de uitgebrachte stemmen tegen
67% nationaal. Als het geurbaniseerde deel er wordt uitgehaald, is het resultaat nog slechter.
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van extreme noodzaak’ efficiënte eigendommen om redenen van sociaal of algemeen
belang kunnen worden herverdeeld.
De boeren van Masaya verkregen bovendien dat zij die dat wilden grond verwierven
als individuele eigendom. Het respect voor de wettelijk voorziene keuzevrijheid was
al lang een strijdpunt van de UNAG. Pas vanaf 1985 werd dit principe in de praktijk
geëerbiedigd. Over de periode 1985 - juli 1986 werd meer dan vier maal zoveel grond
herverdeeld aan individuele boeren als in de hele periode ervoor. Minstens even
belangrijk als de druk van de UNAG was in dit verband de relatieve mislukking van
de produktiecoöperatieven. De meeste waren te snel gevormd met vooral vroegere
landarbeiders of semi-proletariërs, d.w.z. mensen zonder ervaring als producent. Een
groot verloop van de leden (reeds 50% in 1986) en slechte produktieresultaten waren
algemeen verspreide karakteristieken. Bovendien bleek de dwang tot organisatie in
produktiecoöperatieven in de asentamientos een slechte manier om de harten van de
boeren voor de revolutie te winnen9. Het flexibiliseringsproces binnen de coöperatieve
beweging is dan ook in het binnenland begonnen. In de meeste coöperatieven is de
basisvoedselteelt nu individueel geworden, terwijl men bijv. de koffie collectief blijft
verbouwen. De institutionalisering van deze ideologische verschuiving is ook reeds
volop bezig. In het economisch plan voor 1987 werd de krediet- en
dienstencoöperatieve van individuele producenten als ideale organisatievorm voor
de kleine boeren naar voor geschoven! Een nieuwe wet op de coöperatieven wordt
nog eind 1987 verwacht.
In tabel 3 vinden we een overzicht van het globale effect van deze verschuivingen.
Het opvallendste is dat einde 1986 de staat nog slechts 13% van de grond bezit; het
streefdoel is 10% en minder. Deze evolutie wordt verklaard door de bekommernis
voor de nationale eenheid (men blijft privé-producenten sparen) en door een
herdefiniëring van de rol van de staat. Deze wordt nu gezien als service-sector voor
alle andere, maar vooral kleine producenten. De helft van de herverdeelde staatsgrond
ging naar nieuwe, maar geflexibiliseerde produktiecoöperatieven; de andere helft
kwam terecht bij individuele producenten.
Tot slot moeten we ook stilstaan bij een opvallende contradictie in het
post-revolutionaire economische beleid. Ongewild werden immers de prioritaire
sectoren (staatsbedrijven, produktiecoöperatieven en privé agro-

9

Het militair-politieke plan general unico voor de strijd tegen de Contra heeft doorslaggevend
bijgedragen tot een beter begrip van de realiteit van de kleine boer en de aanpassing van het
beleid in zijn voordeel. De landhervorming wordt trouwens uitdrukkelijk beschouwd als
wapen tegen de Contra.
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export) zwaar gestraft door een groeiende dualiteit in het prijssysteem. Alle vielen
ze binnen de strikt gecontroleerde formele sector van de economie, waar politiek
gedetermineerde prijzen golden die ver onder de marktprijzen lagen. In de context
van extreme schaarste werd de produktie in deze prioritaire sectoren dus impliciet
ontmoedigd! ‘Geplande economie zonder plan’ stelt een journalist van de Financial
Times niet zonder reden. De informele sector van de economie, met o.a. de kleine
boeren, werkte meestal voor de zwarte markt. Hier werd de produktie wel beloond,
maar investeringen, technische bijstand, enz. ontbraken grotendeels. Een allegaartje
van marxistische ideologie, politieke druk voor lage prijzen en niet repressief optreden
tegen de informele sector, leidde tot een economisch absurde toestand. De
economische crisis, gevolg van oorlog en boycot, werd hierdoor in niet geringe mate
versterkt. Vandaag lijkt de politieke wil tot sanering wel aanwezig in Nicaragua. Zo
werd bijvoorbeeld de handel in basisprodukten sterk geliberaliseerd. De toestand is
echter zo kritiek en de distorties zo extreem dat men enkel nog een uitweg ziet als
er eerst vrede komt. Ook dan zal Nicaragua moeten kunnen rekenen op hulp uit het
buitenland wil het een drastische economische terugval vermijden.

Besluit
1. Een landhervorming kan niet zonder permanente druk van onderuit.
Midden-Amerika bevestigt deze algemene stelling. De toenemende macht van de
UNAG heeft in Nicaragua een meer fundamentele herverdeling van het land aan
kleine boeren op gang gebracht. Door het grotendeels ontbreken van een dergelijke
druk is dit proces in El Salvador stilgevallen en blijft de sociale tijdbom verder tikken.
Honderdduizenden Salvadorenen hebben nog steeds geen toekomst in eigen land.
2. De orthodox-marxistische collectiverings- en planningsideologie heeft in
Nicaragua duidelijk gefaald. Elke landhervorming blijkt immers te moeten beginnen
bij de kleine individuele boer. Die is wel geïnteresseerd in de krediet- en
dienstencoöperatieven maar verwerpt het proletariërsbestaan op de
produktiecoöperatieven. Als kleine boeren de landbouw domineren, is bovendien
centrale planning onmogelijk. Een geleide markteconomie is dan veel meer
aangewezen.
3. Sociaal-politiek is een grondige landverdeling in Midden-Amerika waarschijnlijk
onvermijdelijk. Economisch stellen zich echter enorme problemen. Op korte termijn
kan de regio immers niet zonder de deviezen uit de agro-export. Dit noopt tot een
economisch beleid dat de gemarginaliseerde
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boeren niet kan bevoordelen want dit zou de agro-export in gevaar brengen. Enkel
indien de kleine boeren een groot deel van de agro-export in handen zouden krijgen,
zoals voorzien in de oorspronkelijke fase 2 van de hervorming in El Salvador, zou
dit dilemma kunnen worden opgelost. Dit veronderstelt echter het opdelen van de
gekapitaliseerde, grootschalige agro-export, wat op korte termijn de output gevoelig
zou doen dalen. Op middellange termijn is er geen probleem: kleine boeren kunnen
minstens even efficiënt en zelfs minder kapitaal-intensief produceren. In het verziekte
sociale en economische klimaat is er echter geen financiële speelruimte meer voor
grondige hervormingen, zelfs al zou de politieke wil aanwezig zijn. De landen van
Centraal-Amerika staan dus voor de keuze van landhervormingen met sterke
inkomensdaling (Nicaragua) of minder sterke inkomensdaling zonder hervorming
(El Salvador). Enkel massale buitenlandse hulp kan dit dilemma milderen en bijdragen
tot meer politieke speelruimte in alle landen van de regio. In een geruïneerd Nicaragua
is nationale verzoening geen oplossing en in El Salvador zal slechts vrede komen
als er o.a. een echte landhervorming komt.
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Verwonderd of vertederd?
Notities bij enkele recente historische romans
Paul Pelckmans
Nog geen vijftien jaar geleden leek de historische roman een definitief verouderd
genre. De auteurs die de traditie verderzetten, deden dat soms met onmiskenbaar
talent, maar hernamen slechts de van Conscience en Vestdijk geijkte formules.
Ophefmakende vernieuwingen kwamen meestal uit een andere hoek. De laatste jaren
is het tij gekeerd: het heeft er veel van dat het verleden opnieuw schijnt een literaire
toekomst te krijgen. Om maar meteen het onvermijdelijke voorbeeld aan te halen:
Eco's Naam van de roos is flink op weg het meestgelezen boek van dit decennium
te worden. Het academisch prestige van de auteur is daar geen bevredigende verklaring
voor, die reputatie had de doorsneelezer net zo goed kunnen afschrikken. In 1985
deed een 40-jarige quasi-debutant, de Duitser Patrick Süskind, de krachttoer over:
ook Das Parfum raakte al in vijftien talen vertaald.
De Nederlandse literatuur zorgde tot nog toe voor geen bestsellers van die allure.
Het kwam wel tot een reeks historische romans waarin, dikwijls los van alle
buitenlandse invloed, de nieuwe inspiratie duidelijk nawijsbaar is. Het leek me de
moeite er hier enkele voorbeelden uit te lichten1.

Een ironiserende restauratie
Wie de romans van Walter Scott las, Waverley (1814) of Ivanhoe (1820), vergat
idealiter dat hij een boek in handen had: hij rook nog slechts de lucht van de
Highlands. Die ambitie kenmerkt de hele 19e eeuwse roman, die in de regel weinig
aandacht voor zichzelf vraagt en zijn hoogste succes scoort als de personages en de
intrige ‘net echt’ worden. Stendhal zei ooit

1

Deze bijdrage ontstond in de marge van een op de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius
(Antwerpen) lopend collectief onderzoek over de nieuwe historische roman. De resultaten
van dit onderzoek zullen voorjaar 88 bij Acco (Leuven/Amersfoort) verschijnen als De
nieuwe historische roman. Een terreinverkenning.
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dat een romancier iemand is die met een spiegel langs de openbare weg loopt: wie
in de spiegel kijkt, ziet geen glas maar herkent onmiddellijk de weg.
Die directheid is voor ons ongeloofwaardig geworden. De experimentele roman
bewees uitentreuren dat fictie allesbehalve een neutraal medium is. De kopieerlust
des dagelijksen levens wordt een naïeve ambitie waar blijkt dat het vertelstandpunt,
de personagekarakterisering, het tijdsgebruik voortdurend gedragen zijn door
conventies die geen van alle echt evident mogen heten en waarvan het samenspel de
schijnbaar getrouw weergegeven werkelijkheid fataal ver-tekent. Wie na die
beeldenstorm weer vlot genietbare verhalen wil schrijven, kan dat nooit meer
onschuldig doen: hij verkiest bepaalde spelregels opnieuw te respecteren, maar weet
voortaan - en weet dat zijn lezer weet - dat het maar spelregels zijn.
In veel gevallen komt dat bewustzijn expliciet aan bod doordat de auteurs met een
paar nadrukkelijke inconsequenties of knipoogjes hun verhaal, terwijl ze het vertellen,
te kijk zetten. Eco prikt b.v. zijn 14e eeuwse decor even door als hij zijn
hoofdpersonage de bepaald onmiddeleeuwse naam William van Baskerville meegeeft
- en dat is dan nog maar het meest opzichtige van de ironiesignalen die men in De
naam van de roos op bijna elke bladzijde terugvindt.
De nieuwe historische roman neemt zichzelf niet helemaal au sérieux. Met zijn
Turkenvespers2 verkent Louis Ferron de laatste gloriedagen van Wenen. We
ontmoeten, onder doorzichtige schuilnamen, beroemdheden als keizer Franz-Joseph,
Freud en Wittgenstein. Alleen heet het hier dat de stad al die tijd door de Turken
belegerd wordt. Ferron denkt aan een andere bekende episode uit de Weense
geschiedenis, die hij ostentatief twee eeuwen verschuift. Bovendien is de hoofdpersoon
een dubbelganger (of een reïncarnatie?) van de romantische, dus vroeg 19e eeuwse,
wees Kaspar Hauser. De fantasie speelt zodoende haar eigenzinnige spel met de
geschiedenis. Ze komt niettemin tot een amalgaam dat paradoxaal genoeg bijzonder
geschikt blijkt om de troebele ondergronden van het Fin-de-Siècle te duiden.
Elders blijft de ironie discreter. In Het uitzicht op de wereld3 vertelt Marc van
Alstein over twee van zijn voorouders: een grootvader uit de Antwerpse Belle Epoque
en een 18e eeuwse uitwijkeling die in Nantes een schitterende rederscarrière maakte.
We vernemen o.a. dat ook deze beide

2
3

Louis Ferron, Turkenvespers, De Bezige Bij, Amsterdam, 1977.
Marc van Alstein, Het uitzicht op de wereld, Agathon, Weesp, 1984. Cfr. Leo Geerts, Alsteins
Meesterwerk, in Streven, november 1984, pp. 144-153.
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voorouders begaan waren met de antecedenten van hun familie. De twee hoofdstukken
die daaraan gewijd zijn krijgen dezelfde titel, ‘Het schrijven van geschiedenis’, en
tonen allebei een stuk geschiedvervalsing. De biografie van de grootvader en die van
de 18e eeuwer hebben trouwens wel meer gemeen; het is niet genoeg om in
naturalistische trant over erfelijkheid te speculeren, maar het geeft de gelegenheid
een paar echo-effecten in te bouwen, die beklemtonen dat het hele relaas vanuit een
20e eeuws perspectief verteld wordt.
Ook intertekstuele verwijzingen zijn eminent geschikt om elke te vlotte
vertelevidentie te ondermijnen. Ze accentueren dat de roman geen tranche de vie is,
maar een tekst, misschien deels uit het leven gegrepen maar evenzeer gevoed door
andere teksten. Hella Haasse waagt zich zo aan Een gevaarlijke verhouding4 met
Mme de Merteuil, de protagoniste uit Laclos' Liaisons dangereuses (1782). Laclos
liet deze libertijnse intrigante na haar ontmaskering naar Holland vluchten; Hella
Haasse neemt de afgebroken draad weer op door te veronderstellen dat de vluchtelinge
zich vestigde ‘op de Daal- en Bergse Laan, in zuidelijk Den Haag’, waar de naam
immers herinnert aan haar meest gewaardeerde vriend Valmont. De schrijfster, die
zelf in de omgeving woont, gaat over de eeuwen heen met deze ‘buurvrouw’
corresponderen, zonder overigens aan hun dialoog een aangepast fantastisch of
parapsychologisch decor te geven; het is juist die nonchalance die de lezer belet op
te gaan in dit ‘vervolg’ van een bekende roman, dat op sommige momenten, misschien
vooral in de brief waar Mme de Merteuil Nederland weer verlaat, zeer overtuigend
van de grond schijnt te komen.
Zelfs Het geuzenboek5, waarmee Louis-Paul Boon kort voor zijn overlijden zijn
laatste nieuwe koers voer, is niet helemaal vrij van elke zelfrelativering. Boon is
evident-doorvoeld betrokken bij zijn tragische onderwerp. Maar tegelijk schept hij
afstand door het geheel in te kleden in een archaïserende stijl, die zeer oude
volksboeken mimeert. De keuze voor een rudimentaire psychologie wijst in dezelfde
richting: conform zijn socialistische visie beschrijft Boon de geuzenopstand als een
soort klassestrijd, maar het detail van zijn verhaal verwijst minder naar het structureel
onrecht dan naar de persoonlijke slechtheid van verdorven koningen en priesters.
Ook hier herkennen we de optiek van het volksboek, dat liefst concrete en
verachtelijke schuldigen aanwijst. Ook de voortdurende verwijzing naar

4
5

Hella Haasse, Een gevaarlijke verhouding of Daal- en Bergse brieven, Querido, Amsterdam,
1976.
Louis-Paul Boon, Het geuzenboek, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1979.
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de seizoenen, met name bij het begin van elke episode, klinkt archaïsch: Boon
inspireert zich daar op Charles de Coster, die met zijn Légende d'Ulenspiegel (1867)
trouwens zelf al de toon van het volksboek imiteerde.

Bevreemding als achtergrond
Dit soort spelletjes komt in de nieuwe historische roman veel voor, maar is er geen
exclusief kenmerk van. De ironie kan ook met andere genres een loopje nemen en
nadrukkelijke intertekstualiteit is een kenmerk van zowat alle hedendaagse literatuur.
Om te begrijpen waarom de geschiedenis de laatste jaren weer zo'n aantrekkelijke
romanstof werd, moeten we m.i. vooral aanpikken bij een verschuiving in het
tijdsklimaat.
Er wordt tegenwoordig zoveel over postmodernisme gesproken, dat de term allang
geen eenduidige inhoud meer heeft; bezorgd geworden literatuurwetenschappers
geven soms de raad hem daarom maar uit het lexicon van hun discipline te schrappen6.
Men dreigt daarbij te vergeten dat een dergelijk woord, als het al geen welomlijnd
concept benoemt, minstens als symptoom belangwekkend is: als het niet inspeelde
op een breedverbreide aspiratie, zou het minder succes gekend hebben. In die zin
getuigt het van een nieuwe afstand tegenover de moderniteit: voorzover de wereld
om ons heen zich bij voorkeur, en tot voor kort met onverholen trots, modern noemt,
getuigt de weerklank van dit ‘post’ dat velen de hoofdoriëntaties van die wereld niet
meer evident of bevredigend vinden.
Enkele decennia geleden sprak de etnologie nog zonder veel scrupules over
‘primitieve’ volkeren. Het leek vanzelfsprekend dat de stammen waarvan men de
mythologieën en de rituelen inventariseerde, een levensstijl aanhielden die de ‘grote’
beschavingen, en meer bepaald de Westerse, allang achter zich gelaten hadden. Vanaf
de jaren 50 gaat die visie te ‘etnocentrisch’ klinken. De structuralistische approach,
in de stijl van Levi-Strauss, is goeddeels een poging een neutrale toon te vinden, die
het mogelijk maakt vreemde culturen te beschrijven zonder ze aanhoudend met de
onze te vergelijken. De laatste jaren is die vergelijking weer aan de orde, met dien
verstande dat de evaluatie nu bijna omgekeerd ligt: mensen als Louis Dumont of
René Girard suggereren graag dat onze moderniteit een

6

Cfr. b.v. Geert Lernout, Postmodernisme, in Streven, oktober 1986, pp. 33-43. Ook Rudi
Laermans, Moderne kritiek en postmoderne retoriek, in Streven, februari 1986, pp. 409-417
en maart 1987, pp. 505-514.
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antropologisch unicum is, waar wij te kampen krijgen met allerlei problemen die de
traditionele maatschappijen bespaard bleven7.
Ook de mentaliteitsgeschiedenis loopt uit op een reserve8. De nouveaux historiens
ontdekken in de Middeleeuwen of in de Baroktijd gedrags- en denkpatronen die sterk
van de onze verschillen: ook daar ontkomt men veelal niet aan de indruk dat die
oudere attitudes een stuk leefbaarder waren. De moderne mens zou b.v. gekenmerkt
zijn door een bijzonder gecomplexeerde opstelling tegenover de dood, die ongunstig
afsteekt bij de sereniteit die vroegere periodes wisten op te brengen9.
Het is hier niet de plaats om na te gaan waarom die gemengde gevoelens plotseling
zoveel voorkomen. Een verwijzing naar ‘de crisis’, die veel dingen minder rooskleurig
doet inzien, is op dat punt tegelijk triviaal en onvermijdelijk. De nieuwe historische
roman is, naar het me voorkomt, een van de exponenten van dit groeiende onbehagen.
Wat niet betekent dat deze romans geïdealiseerde periodes uit het verleden tegen
ons problematisch geworden heden zouden uitspelen: alleen verstokte conservatieven
geloven dat de geschiedenis ooit op haar schreden terug kan keren. De meeste romans
proberen eerder de diffuse ontgoocheling een concrete inhoud te geven of, omgekeerd,
die ontgoocheling te bezweren. Sommige auteurs helpen de lezer zich over onze 20e
eeuwse waardeschalen te verwonderen; anderen bieden hem de mogelijkheid de
onaangename implicaties van zijn leefwereld te ontvluchten10.

Alsteins zielige individuen
De eerste, cultuurkritische opstelling inspireerde, niet voorspelbaar, een

7

8

9
10

Over René Girard, cfr. b.v. Louis Van Bladel, Geweld, religie en christendom volgens René
Girard, in Streven, pp. 10-25. In het oeuvre van Louis Dumont kan men zich het makkelijkst
inlezen via zijn artikel L'individu et les cultures, in Communications, 43 (1986), pp. 129-140.
Over de mentaliteitsgeschiedenis, cfr. b.v. Jaak De Maere, Georges Duby en zijn
Middeleeuwen, in Streven, juli 1986, pp. 913-920 en id., Le Roy Ladurie viert carnaval in
Romans, in Streven, november 1985, pp. 160-167.
Cfr. b.v. Philippe Ariès, Met het oog op de dood. Westerse opvattingen over de dood van de
Middeleeuwen tot heden, Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam, 1975.
Wat niet betekent dat conservatieve idealisering van het verleden nooit voorkomt. In de
Nederlandse literatuur kunnen we b.v. verwijzen naar de trilogie van Valeer Depauw over
de Dietssprekende Henegouwse (!) Sybille van Gaege, die duidelijk verwijst naar een zeer
herkenbare reactionaire ideologie: Bijwijlen lief, bijwijlen leed, Gottmer, Nijmegen, 1981;
Ik ben zo wijd, ib., 1982; Bevrijd van alle nood, Davidsfonds, Leuven, 1984.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

432
reeks verhalen over de 18e eeuw. De Verlichting wordt gemeenlijk beschouwd als
het moment waarop de wereld haar modern gezicht krijgt; nu men zich daar minder
opgetogen over voelt, is het boeiend opnieuw na te gaan hoe een en ander gegroeid
is. Das Parfum is daarvan misschien het meest overtuigende specimen: deze sombere
geurparabel, waarvan de ‘feiten’ zich afspelen rond 1750, zet zich nadrukkelijk af
tegen de veel positievere lichtmetaforen die in de courante beschrijvingen van de
18e eeuw gebruikelijk zijn.
Alsteins Uitzicht op de wereld verscheen een jaar voor Das Parfum en vertelt een
in alle opzichten minder onwennig verhaal; men vermoedt er nochtans een verwante
onrust. De eigenheid van onze moderne wereld, in haar contrast met de traditionelere
maatschappijen, wordt door recente cultuurcritici vaak beschreven als een tegenstelling
tussen individualisme en holisme. De moderne mens is primair een eenling, die zich
niet meer spontaan verbonden voelt met een omvattend wereldgeheel: zijn persoonlijke
vrijheid en zijn zelfontplooiing krijgen voorrang op de vroeger als even fundamenteel
ervaren band met de gemeenschap. De moderniteit diende zich dan ook graag aan
als een bevrijding uit alle knellende banden; de laatste jaren valt het blijkbaar meer
op dat ze het individu isoleert om het uit te leveren aan een eenzaam avontuur.
Die verschuiving is in het oeuvre van Alstein ongewoon duidelijk af te lezen. Zijn
debuutroman, De opstand, was in 1975 ook al een historisch verhaal; dat handelde
over de hellenisering van Jerusalem in de 2e eeuw v.C., die hier, in bewuste afwijking
van Macchabeeën, geduid werd als een emancipatie, een poging te breken met
gefossiliseerde religieuze tradities. De hoofdpersoon, Sero, verschijnt dus als een
vrijheidsstrijder vol nobele idealen, bijna een late nazaat - of, zo men verkiest, een
heel vroege voorloper - van het verlicht anticlericalisme. Het belangrijkste verschil
is dat deze idealist minder af te rekenen heeft met reactionaire machten dan met
opportunisten uit eigen kamp, die de hellenistische culturele revolutie ten dienst
stellen van hun kleine eigenbelang. Het doet niets af aan Alsteins onbetwist positieve
visie op zijn personage; met meer gelijkgezinden om zich heen had deze Sero grote
dingen kunnen realiseren.
In Het uitzicht op de wereld is die heroïek verdwenen. De grootvader en de 18e
eeuwse bloedverwant zijn ook typisch individuen, maar ze hebben geen humanitaire
idealen meer: ze beogen slechts hun persoonlijke weg te gaan, hun eigen levensloop
voortdurend volledig te beheersen. Dat lukt hun dan nog niet echt. De grootvader
beweert wel dat hij daarin geslaagd is, maar zijn verhaal zit vol doorzichtig zelfbedrog.
Vermoedelijk zijn de echte feiten veel toevalliger en kleinmenselijker verlopen dan
we ze uit zijn
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mond te horen krijgen: ‘Door de kieren van zijn verhalen (braken) al zijn ongelijk,
zijn ontgoochelingen en onherstelbare beslissingen naar buiten...’ (p. 78).
De 18e eeuwer had schijnbaar meer succes. Van niets vertrokken, wordt hij in de
haven van Nantes een welstellend man. Hij heeft soms geluk gehad, maar heeft zijn
réussite toch vooral zelf gemaakt. Tot het onvoorspelbare ook hem te pakken krijgt:
tijdens de Franse Revolutie raakt hij verdacht en verkommert hij, zonder zelfs aan
een verhoor toe te komen, in de gevangenis. Het heeft dan niet zoveel belang meer
dat hij zijn weg gevonden had naar het chicste kwartier van Nantes: ‘Ten slotte had
hij pech. Ook al werd hij niet zomaar ergens opgepakt door de Compagnie Marat,
maar in het Hôtel Grou, op het Isle Feydeau...’ (p. 234). Dat hij uitgerekend ‘pech’
heeft met de Franse Revolutie, deze gongslag van alle moderne vrijheden, geeft de
hele afloop nog meer de allures van een sinistere grap.
Het individu is bij al zijn zelfzekere plannen voortdurend blootgesteld aan domme
toevalligheden. Individualisme vertaalt zich bovendien in onmenselijkheid: de
concentratie op het eigen slagen maakt blind voor leed en onrecht. De grootvader
bespreekt de eerste wereldoorlog zonder zich te bekommeren om de misère van de
soldaten; hij interesseert zich slechts voor de projecten van de generaals, die in de
oorlog een eminente kans krijgen hun individuele denkkracht en zelfbeheersing te
demonstreren. De 18e eeuwer maakt carrière in de slavenhandel, waarvan Nantes
toen inderdaad een bloeiend centrum was. Het hele bedrijf wordt gedetailleerd maar
zonder veel verontwaardiging beschreven, in een nuchter onverschillige toon. De
lezer realiseert zich gaandeweg dat betrokkene, die er dag aan dag beroepshalve mee
bezig was, er met dezelfde zakelijke achteloosheid tegenaan zal hebben gekeken.
Als dan blijkt dat die toch bijzondere instelling bij de burgerij van Nantes
probleemloos samenging met een even eerlijk enthousiasme voor de Verlichting,
komt er heel veel op de helling te staan.

Adelbrieven voor de tederheid
Onvrede met het individualisme kan doen uitzien naar nieuwe vormen van integratie.
De personages van Het uitzicht op de wereld proberen iets dergelijks als ze zich een
adellijke stamboom aanmeten: die zou hen inschakelen in een hoge continuïteit. De
grootvader is zo te zien van zijn genealogische hersenschimmen overtuigd, de 18e
eeuwer, die zijn twijfelachtige
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bewijsstukken duur betaalt, waarschijnlijk nuchterder. Beiden stellen zich hoe dan
ook tevreden met een illusie. Het ligt voor de hand de lijn door te trekken naar de
auteur, die per slot van rekening ook naar voorouders zoekt: het boek blijft intiem
verwant met de impasses die het beschrijft, het suggereert geen alternatief.
Anderen houden het niet bij die stille wanhoop. De positieve boodschap die dan
de voorkeur schijnt te krijgen is niet echt origineel. Veel schrijvers van nieuwe
historische romans werpen zich op als pleitbezorgers van een neo-romantiek. Het
gaat hier om een overaccentuering van alle affectieve relaties, die, als tegenstroom
van het individualisme, zo oud is als de moderniteit zelf. Philippe Ariès sprak van
een révolution du sentiment11, waarvan de aanzetten weer eens naar de 18e eeuw
terug zouden gaan. Die promotie van het gevoel heeft in de wetenschappelijke
literatuur nog geen afdoende verklaring gekregen. Veel wordt duidelijker als men
vermoedt dat ze het isolement van het moderne individu compenseert. De emotie,
de gevoelsband wordt belangrijker, schijnt zelfs onvervangbaar, als alle andere,
traditioneel communautaire bindingen verstek laten gaan. Er ontstaat zo een soort
Ersatz-holisme, kleinschaliger omdat het telkens slechts enkele intimi groepeert,
breekbaarder ook omdat emotie een labiel contact legt waarvan niemand de
duurzaamheid kan garanderen. Toch hebben velen daar hun enige nog haalbare
verband gezocht. De roman en de poëzie van de laatste twee eeuwen hebben zich
dan ook graag beijverd die noodoplossing bijzonder aantrekkelijk te doen schijnen.
De nieuwe historische roman doet daar in veel gevallen op zijn beurt zijn best voor.
Verhalen uit een ver verleden hebben meteen het voordeel dat ze vanzelf in een
geïntegreerder maatschappij terechtkomen. Er is dan niet veel vertellershandigheid
nodig om de indruk te wekken dat het gevoelsleven van de hoofdpersoon in alle
opzichten het hart vormt van die harmonie. De kunstgreep valt maar op als de gekozen
periode zich bijzonder moeilijk tot die interpretatie leent. Valeer Depauw heeft zo
de ongelukkige idee gehad een ontroerend bedoelde idylle te projecteren in een
verhaal over het heroïsche verzet van de Katharen vlak voor de val van Montségur
(1244). De lezer van Troubadour tussen kruis en vuur12 heeft er uiteraard geen moeite
mee respect op te brengen voor de opgejaagde ketters. De idylle, die in het prestige
van het martelaarschap wil delen, klinkt als een geforceerd toevoegsel, omdat de
Katharen een heel ascetisch ethos beleden, waarbij alles wat naar tederheid zweemt
binnen hun dualistische visie tot de machten

11
12

Philippe Ariès, L'homme devant la mort, Seuil, Paris, 1977, p. 465.
Valeer Depauw, Troubadour tussen kruis en vuur, Orion, Brugge, 1978.
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van het kwaad behoort. De personages moeten zich dus voortdurend in de vreemdste
bochten wringen om hun romantische en hun kathaarse credo met elkaar te verzoenen.
Als de lezer niet van te voren wist dat alles zal eindigen op de collectieve brandstapel
van Montségur, zouden de gesprekken soms ongewild komisch klinken.

Gevoel als recht: Martin Guerre
Andere anekdoten zijn geschikter. Er is b.v. de geschiedenis van Martin Guerre, die
behalve Amerikaanse en Franse romanciers ook enkele cineasten inspireerde13. Theun
de Vries, in De soldaat die terugkwam, herneemt ze in het Nederlands14. De
oudgediende van de historische roman, die vooral naam maakte met
kunstenaarsbiografieën en politieke verhalen15, pikt zo aan bij een nieuwe trend van
‘zijn’ genre. Een jonge vroeg 16e eeuwse boer uit Languedoc verlaat zijn dorp en
zijn mislukte huwelijk om als huursoldaat te gaan dienen; acht jaar later komt hij
terug en is zo veranderd dat de reprise van zijn huwelijk een idylle wordt. Tot men
ontdekt dat de veranderde zonder meer iemand anders was: de echte Martin komt
op zijn beurt terug en slaagt erin de dubbelganger die zijn plaats heeft ingenomen,
tot de galg te doen veroordelen.
In de versie van Theun de Vries gaat alle sympathie naar de achtergelaten vrouw
en naar de dubbelganger: ze vormen een gelukkig paar. De echte Martin, die wegtrok
als een mensenschuwe verlate puber en bij zijn terugkeer een harteloze egoïst
geworden blijkt, heeft tegenover dat geluk geen rechten te laten gelden! De stelling
is moeilijk met argumenten hard te maken: Martin heeft alleszins de oudste
prerogatieven en hij is niet echt schuldig aan het falen van een huwelijk waar zijn
ouders hem op zijn twaalfde jaar toe gedwongen hadden; zijn verbittering bij zijn
terug-

13
14

15

Voor een historische reconstructie, cfr. Nathalie Zemon Davies, De terugkeer van Martin
Guerre, Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1985.
De soldaat die terugkwam verscheen oorspronkelijk in het tweeluik De blinde Venus, 1981,
pp. 7-203. De tekst is sinds kort ook afzonderlijk te verkrijgen als Salamanderpocket 650.
De Vries werk, Baron (A'dam, Querido, 1987), verscheen toen deze bijdrage reeds geschreven
was. Het is een laat meesterwerk van de tradidionele historische roman: het boek loopt uit
op een nog duidelijk individualistisch geaarde triomf, waarbij de hoofdpersoon de beste
acteur van zijn tijd wordt en zo in zijn belangrijkste levensproject slaagt. Ook romantechnisch
valt het op dat de Vries geen enkel speels of kritisch vraagteken plaatst bij de wel zeer
traditionele vorm waarvoor hij opteert: het verhaal dient zich, naar overbekend recept, aan
als een fictieve autobiografie.
Cfr. vooral zijn Rembrandt, Querido, Amsterdam, 1931, en Vincent in Den Haag, 1963, en
zijn trilogie 1848, 1948-1954. Over zijn Ketters. Veertien eeuwen ketterij, volksbeweging en
kettergericht, 1982, zie J. De Maere, Veertien eeuwen ketters, in Streven, februari 1983, pp.
441-449.
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komst, als hij zijn plaats ingenomen vindt, is minstens begrijpelijk. De roman omzeilt
dit soort bezwaarlijkheden door handig met de vertelperspectief te goochelen: eens
dat Martin vertrokken is, wordt het hele verhaal verteld vanuit het standpunt van zijn
vrouw, zodat de lezer de teruggekeerden enkel door haar ogen ziet; waar dat niet
kan, b.v. voor de geheime verhoren tijdens het proces, plaatst de Vries zich in de
optiek van de rechters. De lezer krijgt dus geen kans met de echte Martin te
sympathiseren: we horen hem hatelijke opmerkingen plaatsen, zien hem moeilijk
doen, maar krijgen nergens uitsluitsel over wat hij daar zelf al dan niet bij denkt en
voelt.

Gevoel als evidentie: Bieke van Antwerpen
De tederheidscultuur dient zich niet altijd aan als een boodschap. Als meest gangbare
ethos uit de geschiedenis van de roman kan ze ook op het achterplan blijven en daar
des te evidenter klinken. Bieke van Antwerpen16, van Christina Meerbeke, speelt in
op de door twee recente herdenkingsjaren gestimuleerde belangstelling voor onze
vaderlandse godsdienstoorlogen; de historische roman keert terug naar zijn
elementairste formule, hij wordt een plaatjesboek over een pittoresk stuk verleden.
Bij nader toezien zijn de plaatjes niet zonder meer neutraal. De religieuze en
politieke conflicten die doorgaans ons beeld van de 16e eeuw beheersen, komen hier
pas halfweg het verhaal opduiken en gaan het ook daarna niet echt beheersen. Als
Bieke uiteindelijk partij kiest, heeft dat minder te maken met enige overtuiging dan
met haar stormachtige gevoelens voor de ‘geus’ Maurits, wier willige spionne ze
wordt; ze gaat daar om hem een genoegen te doen ook mee door als ze niet meer in
zijn zaak gelooft. Eén voor één zien we de bekende episodes voorbijschuiven: de
beeldenstorm, de slag bij Austruweel, de Spaanse Furie... De samenhang wordt niet
duidelijk, het blijven afzonderlijke incidenten, die Bieke overkomen, maar die haar
feitelijk slechts beroeren via hun weerslag op haar privéleven. Als de Geuzen in 1573
een mislukte poging doen om Antwerpen te heroveren, blijft Maurits, die naar het
Noorden uitgeweken was en aan de verrassingsaanval deelneemt, gewond in de stad
achter; de rest interesseert Bieke nauwelijks: ‘Voor Bieke was alles nog mogelijk.
Maurits was weer bij haar’ (p. 268). Het ideaal, al wordt dat nergens met zoveel
woorden ge-

16

Christina Meerbeke, Bieke van Antwerpen. Historische roman over Antwerpen in de woelige
zestiende eeuw, Manteau, Antwerpen, 1986.
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zegd, zou zijn dat er helemaal niets gebeurde, zodat Bieke ongestoord haar dagen
kon slijten met de man van haar keuze. De buitenwereld is alleen goed voor
calamiteiten.
Bieke leeft voor haar grote liefdes. Die optie is ook verrassend omdat het verhaal
zich afspeelt in een semi-marginaal milieu, waar jonge vrouwen zonder beroep en
zonder familieverband blijkbaar slechts kunnen overleven middels milde of
professionele vormen van prostitutie. Bieke debuteert in de havenkroeg ‘De gulden
Os’, maar verlaat die algauw voor een eerste idylle met een Amsterdamse kapitein;
een paar jaar na diens dood - er is geen sprake van ontrouw - is ze onvoorwaardelijk
en gepassioneerd verliefd op Maurits. Verrassendst van al is dat de roman geen
vragen stelt bij deze in het beschreven milieu niet voor de hand liggende gang van
zaken, alsof de aspiraties van Bieke niet anders hadden kunnen uitvallen. Christina
Meerbeke herneemt kritiekloos het traditionele patroon van de vrouw die voor haar
partner leeft en slechts met bredere problemen te maken krijgt via diens stellingnamen.
Bieke van Antwerpen waagt zich occasioneel aan een triviaal woord of een wat
gedurfde scène, maar blijft een zeer conformistisch boek.
Dat die verholen romantische opstelling een fundamenteel individualisme
overstemt, valt moeilijk uit deze zoveelste reprise alleen te bewijzen. Er komt iets
van om de hoek kijken in de eveneens kritiekloos beschreven ‘taakverdeling’ tussen
Bieke en haar vriendin Machtelt, die jarenlang haar wel en wee deelt en die al die
tijd regelmatig op de onvermijdelijke manier voor de onmisbare aanvullende
inkomsten zorgt. Bieke zou zonder die hulp soms van honger omkomen, maar
aanvaardt ze zonder merkbare scrupules, ze lijkt niet eens bijzonder dankbaar. Dat
ze juist door die opoffering in staat is een leven te leiden dat ze zich objectief niet
kan permitteren, is eens te meer geen vraagteken waard.

Gevoel als grondverklaring: Mevrouw Bentinck
Christina Meerbeke stelt weinig vragen: het is haar zichtbaar meer te doen om het
kleurige verhaal, dat dan als vanzelf in een neoromantisch patroon terechtkomt. Hella
Haasse, met wie ik mijn overzicht afrond, kunnen we niet van dit soort ideologische
onbevangenheid verdenken.
Zoals Theun de Vries heeft ook zij niet op het recente revival gewacht om
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historische romans te schrijven17; haar jongste belangrijke publikatie op dat vlak,
Mevrouw Bentinck of Onverenigbaarheid van karakter18, legt enkele nieuwe accenten.
De schrijfster vertelt dit keer geen doorlopend verhaal: ze maakt een montage uit de
familiepapieren van de Bentincks en hun aanverwanten. Die papieren zijn vooral
correspondenties, zodat het geheel er gaat uitzien als een 18e eeuwse briefroman.
Ook de titel, met het typische ‘of’ tussen een eigennaam en een themagerichte
ondertitel, wijst in die richting19. Omdat het verhaal zich ook inderdaad in de 18e
eeuw afspeelt, zorgt die discrete mimicry voor de in de nieuwe historische roman
bijna gebruikelijk te noemen ludieke noot.
Over de Verlichting krijgen we intussen weinig te horen. Mevrouw Bentinck, die
zich losworstelt uit een met zachte hand opgedrongen huwelijk om haar eigen leven
te kunnen leiden, wordt soms voorgesteld als een vrijgevochten vrouw, in die zin
een typisch produkt van het verlichte individualisme, maar dat standpunt wordt niet
systematisch aangehouden; ze gedraagt zich in de loop van haar verhaal trouwens
zo nukkig, letterlijk zo on-redelijk, dat ze hoogstens in aanmerking zou komen voor
een karikatuur van de Aufklärung. Die karikatuur zou dan bepaald unfair zijn: in de
vroege 18e eeuw gelooft de Noordduitse adel - Mevrouw Bentinck is een von
Aldenburg - nog onverstoord in de rechtmatigheid van zijn privileges. De zeldzame
tenoren van haar eeuw die ze op haar mondaine levenspad ontmoet, leert ze dan ook
slechts van hun mondaine kant kennen: Frederik II van Pruisen is een mogelijke
beschermer voor haar minnaar; Voltaire, die een paar dagen op diens slot te gast is,
kan er alleen zijn talent als uiterst spirituele hofdichter tentoonspreiden.
Als het boek toch meer wordt dan een mondaine kroniek, komt dat omdat Hella
Haasse in haar bindteksten een andere interpretatie doordrukt, waarbij het wat
warrelige leven van haar personage in het teken komt te staan van, andermaal, een
grote liefde. De toekomstige Mevrouw Bentinck maakt nog als aankomend meisje
in de mondaine badplaats Spa kennis met een verre verwant, de graaf zu Schaumburg
Lippe, en voelt zich dan al tot hem aangetrokken; als ze wat ouder wordt, groeit er
tussen beiden een idylle, later, enkele jaren na haar huwelijk, komt het tot een

17
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Cfr. vooral Het woud der verwachting, Querido, A'dam, 1949, en De scharlaken stad, 1952.
Hella Haasse, Mevrouw Bentinck of Onverenigbaarheid van karakter, Querido, A'dam, 1978.
De roman kreeg vier jaar later een ‘vervolg’, De groten der aarde of Bentinck tegen Bentinck.
Ik laat het hier onbesproken omdat het duidelijk anekdotischer van inspiratie is.
Cfr. b.v. titels als Zadig ou la destinée (Voltaire, 1747), Candide ou l'optimisme (id., 1759),
Emile ou de l'éducation (Rousseau, 1762).
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liaison. De band met ‘Lip’ is de hoofdas van haar leven. Als men alleen de brieven
leest, dringt de vraag zich op of de liaison wel die diepgang had: ze heeft meer van
een avontuur, dat door de echtscheiding die erop volgt onverwacht lang aansleept.
De idylle waarvan ze de bekroning zou geweest zijn is niet evident uit de brieven af
te lezen, zeker als men bedenkt dat hoofse verzuchtingen in de mondaine
correspondenties tot de bon ton behoorden. Ze komt dus vooral uit de verf in het
auteurscommentaar van Hella Haasse, dat dan wel in een lyrischer toon gesteld is
dan de doorgaans nogal babbelige brieven. Ook dat versterkt de indruk dat ze een
minder oppervlakkige, fundamenteler werkelijkheid aangeven: ‘Ineens bevinden zij
zich in het diepst van het woud (...). Hier begint alles opnieuw, hij is Sylvander en
zij Sylvie, de Man en de Vrouw van het Woud. Wat Albrecht Wolfgang (zu
Schaumburg Lippe) een jaar geleden nog beschouwd zou hebben als een onschuldig
spel windt hem nu op’ (p. 102). ‘Weer zinspeelt zij op de “tien paarden”, het symbool
van de ontvoering, van de vrijheid. Sylvander wil naar Sylvie; zijn hoofd en hart zijn
vol muziek, de vroege herfst brengt schitterend warm weer...’ (p. 253).
Over vierhonderd bladzijden volgehouden zou die stijl hoogdravend romantisch
klinken: mondjesmaat aangeboden lijkt het aannemelijker dat dergelijke mededelingen
de vaste kern aanwijzen waar de in de brieven omstandig beschreven verwikkelingen
hun ultieme verklaring vinden. In die zin is mevrouw Bentinck geen individualiste:
haar leven getuigt van de elementaire kracht van een geprivilegieerde gevoelsband.
Ook hier gaat het dus fundamenteel om een stuk neoromantiek.
Of dit neo- ook de toekomst van de nieuwe historische roman zal gaan bepalen is
weer een andere vraag. Persoonlijk verwacht ik meer heil van de cultuurkritische
variant van het genre, al wordt die dan in Vlaanderen bijna exclusief vertegenwoordigd
door Alsteins Uitzicht op de wereld. Ook voor ontevreden auteurs is het blijkbaar
makkelijker een vertrouwde vluchtheuvel te betrekken dan werkelijk nieuwe wegen
te zoeken.
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Het gras in de duinen
Een Vlaamse literaire kroniek (2)
Leo Geerts
In de eerste aflevering van deze kroniek kwamen de literaire hoogtepunten uit de
voorbije tien jaar aan bod; dit ging gepaard met enig polemisch weerwerk tegenover
de journalistieke literatuurreceptie. Ook een nieuwe trend - pulp, magisch-realisme,
fantastiek - werd reeds doorgelicht. In deze tweede aflevering wordt gezocht naar
thematische raakpunten: de roman over de jaarlijkse vakantie, een lange serie
geromanceerde mémoires, oprispingen uit de zelfkant van de samenleving, het nieuwe
genre van de roman over betere (ook industriële) kringen, enkele schaarse ‘roddel’boeken, een genre dat de rijkdom van de literatuur begeleidt, en tenslotte de meer
luidruchtige nieuwe generatie schrijvers.

Vakantielief en -leed
Doorgaans komt de nood aan evasie tot uiting in nogal onverbloemde
vakantieverslagen. Luc Van Campenhout is hier de onbetwiste kampioen. Zowel
in zijn debuut Bijna tot La Mancha (De Clauwaert, 1978) als in De erfprins
(Standaard, 1981) en Met het oog op de jaren zeventig (id. 1983) moet een vakantie
in Spanje soelaas bieden voor schuldgevoelens, depressies en huwelijksproblemen.
Bij de auteur van avant-garde-toneelstukken in de jaren 1950-60, Piet Sterckx,
speelt het vakantielief eveneens een grote rol in zijn laat romandebuut. Een burgerlijke
vakantie in het zuiden (Manteau, 1979) volstaat om de midlife-crisis te overwinnen.
Dertig dagen robot zijn (Manteau, 1981) is het boeiend verslag van een hartaanval
en het inplanten van een pacemaker; jammer dat het verhaal lichtjes ridicuul wordt
door de evasie naar een stamcafé, alwaar een zeer sensueel lief opduikt.
Na zijn romandebuut Een pakje in grauw papier (De Clauwaert, 1983) vervoegde
Gaston van Camp zich bij deze kategorie schrijvers met De kracht van Marrakech
(Standaard, 1984). Toch weerstaat hij met glans de
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toets van de eerste zin: ‘Wat geen woorden wordt, verglijdt als tekeningen in het
zand’. Het is jammer dat in dit geval het reisverslag verdrongen wordt door jeremiades
over ‘de Officiële’ met haar ‘vlezige geleidijen’ (sic). De Vlaming is wereldreiziger
geworden, maar moet nog leren dat ‘Ferien vom Ich’ (Erich Fromm: vakantie weg
van zichzelf) niet bestaat. Oppervlakkig lijkt het gezeur over een auto die het niet
doet in De repatriëring (Standaard, 1984) van de nochtans niet onverdienstelijke
romancier Bruno Bartels (alias Hein De Belder, redacteur bij De Standaard), over
wie dadelijk meer. Maar autopech als metafoor voor een depressie?...

Geromanceerde memoires
Voor zijn debuut De kikker ging dood (De Clauwaert, 1983) greep Bruno Bartels
hoog: het uitmoorden van een gezin door Horion-achtige gangsters, waarbij alleen
de vader overleeft. Interessant is vooral de confrontatie tussen de ontredderde vader
en een schrijver die van diens ontreddering niets merkt, hoewel hijzelf heel de tijd
naar een romanonderwerp zoekt. De kloof tussen leven en schrijven. Het thema van
Van Paemels Vermaledijde vaders.
De eerste roman van enige omvang van Bartels, De baan van gaan en gissen
(Standaard, 1983) lijkt een geromanceerde autobiografie. Er zijn zoveel tekenende
details - het leven en streven van chirojongens in de na-oorlogse jaren, de eerste
TV-beelden in het uitstalraam van de elektricien, de flamingantische geestelijke
leider die meer over zijn jeugdidealen praat dan naar problemen luistert, de sfeer op
de Vlaamse colleges - zoveel details dat dit wel autobiografisch moet zijn. Op de
romaneske liefde na. Het is een goed teken dat de ongezouten kritiek op de
flamingantisch-katholieke opvoeding vanwege deze Standaard-redacteur zonder
veel tegenwerk wordt geaccepteerd. Vroeger werd je voor zulke uitspraken verketterd.
De romancering met een liefdesidylle - een mooie, vrijgevochten Engelse in een
badplaats - maakt deze roman verwant aan het eerste deel van de geromanceerde
memoires van de cineast Emile Degelin.
Degelins cyclus - De bevrijding (Manteau, 1981), De marsorder (id., 1983) en De
code van Napoleon (id. 1984) - vertelt achtereenvolgens: de puberteit tijdens de
oorlog, de adolescentie en de legerdienst, en daarna de scholing als cineast in Parijs
en Londen. De laatste twee delen zijn overwoekerd door een niet altijd verhelderende
anekdotiek. Het tweede verzuipt in legerdienst- en bijkomstige liefdesverhalen; het
derde is iets beter
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gestructureerd met hoofdstukken in de ‘ik’-vorm voor het nabije verleden en de
‘hij’-vorm voor het ‘heden’ van de vroege films. De rode draad in deze levensschets
zit al in het eerste deel: de absolute verliefdheid van een puber op een geïdealiseerde
vrouw. Dank zij de oorlogsomstandigheden (vandaar de titel: De bevrijding, ironisch
genoeg) belandt de jonge knaap in haar bed. Later gaat hij op zoek naar een even
ideale vrouw. Die zoektocht beïnvloedt de keuze van zijn filmthema's zowel als zijn
huwelijk en zijn escapades. Voor hem is de film een droomfabriek, de liefde een
absolute coup de foudre voor een of andere Lillian Gish, Greta Garbo of Marilyn
Monroe. Deze kitsjdroom vernietigt zijn werkelijke relaties en kan alleen in de film
verwezenlijkt worden.
Een vergelijkbare thematiek had de roman van de bekende Claus-acteur en
filmvertolker Leo Beyers (De wind komt niet uit de bomen, Hadewijch, 1984) kunnen
vertroebelen. Beyers moest op het hoogtepunt van zijn carrière (na grote rollen in
Merijntje Gijsen, Max Havelaar, Klaverweide en vooral op Nederlandse podia) zijn
beroep opgeven wegens een ziekte. Hij viel compleet op zichzelf terug. Zijn boek is
een worsteling met het hem niet-vertrouwde medium, de roman, om via de taal, de
structuur van een verhaal en de vroegere ervaringen opnieuw zin te geven aan het
eigen leven. Die worsteling speelt zich af tussen twee polen: de zogeheten normaliteit
van een volledig geadapteerde notaris en de zogeheten waanzin van een overspannen
acteur. De eerste pool wordt ingebed in gegevens als ‘wonen in de betonblokken van
de Bijlmermeer’, de tweede in het verslag van een mislukte regie van L.P. Boons
Kapellekensbaan. Beyers heeft de klippen van de glamour à la Degelin en de histoire
scandaleuse over beroemdheden omzeild door een eenzaam schrijfavontuur te
verkiezen.
Van eenzelfde authenticiteit is Het verbrande testament (Manteau, 1978) van de
bekende humanistische historicus Michel Oukhow. Zijn kinderwereld was verdeeld
tussen de Russisch-orthodoxe emigrantenwereld van zijn vader en de puriteinse,
protestantse familie van zijn moeder. De Tweede Wereldoorlog bracht voor deze
emigrantenfamilie de nodige onzekerheid mee. Op een bepaald moment wordt de
vader aangehouden, kort na het afspringen van het Hitler-Stalin-pact. De echte reden
voor die aanhouding is nooit bekend geraakt. Verraad door een jaloerse
mede-immigrant? Algemene politieke veiligheidsmaatregel? Vanuit die praktische
onzekerheden, waartoe ook de deportatie van bevriende joden behoorde, en vanuit
die ideologische gespletenheid groeit Michel Oukhow toe naar een illusieloos
humanisme.
Hoewel ze niet tot de Vlaamse literatuur behoren, zijn ook de mémoires van de
marxistische hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel, Marcel
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Liebman, Als jood geboren (Standaard, 1978) karakteristiek voor deze periode van
terugblikken naar het verleden. Net als Oukhow brengt Liebman een ander standpunt
dan het traditioneel flamingantische. Het is een zo zeldzaam getuigenis vanuit de
hoek van de vervolgde joden in ons land, dat dit boek een signaalfunctie zou moeten
hebben in ons herkauwen van het verleden. Dat Liebman franstalig was, ontslaat ons
niet van de plicht om met zijn eerlijk getuigenis rekening te houden.
Opgedragen aan Marcel Liebman is overigens de laatste loot aan deze stam van
geromanceerde autobiografieën, Oorlogskinderen hebben grote ogen (Manteau,
1987) van de marxistische filosoof en dichter Ludo Abicht, bovendien de auteur
van De joden van Antwerpen (Grammens, 1986). Dit boek schetst de evolutie van
een jonge Vlaming tot kosmopolitisch wereldburger; Abicht doceerde bijvoorbeeld
in Berkeley. De grote lijn van zijn herinnerigen wordt aangegeven door zijn
bewondering voor Ernst Bloch en diens hoofdwerk Das Prinzip Hoffnung. In deze
pulptijden is het belangrijk dat iemand aan het woord komt voor wie filosofische
ideeën en keuzes nog belangrijk zijn in het leven. Vlaanderen heeft vandaag meer
nood aan klare ideeën dan ooit tevoren.
Deze geromanceerde memoires komen trouwens terecht in een literair klimaat dat
al geschapen was door Hugo Claus in Het verdriet van België, Monika Van Paemel
in De vermaledijde vaders, Clem Schouwenaers in zijn cyclus Emily Beyns (vier
delen: Verwanten, Meeldauw, De vrouwen, De glimlach; Orion, 1981-82). En vooral
ook door onze zowat enige schrijver die perfect de brug vormt tussen de culturele
elite en de bredere lezerskringen: Aster Berkhof met zijn familiekroniek Toen wij
allen samen waren (Standaard, 1979), over de vooroorlogse jaren, Mijn huis in de
verte (id., 1979) over de oorlog, en Leven in de zon (id., 1981) over het herleven van
ons land na de oorlog. Wat al gezegd werd over Bruno Bartels, geldt nog sterker
voor Aster Berkhof: het is een hoopvol teken aan de wand dat de ‘links’ klinkende
opvattingen van deze volksschrijver vandaag gemeengoed blijken en zijn populariteit
niet aantasten.

De zelfkant
In de ouvriëristische nasleep van 1968 bracht Kreatief in 1979 drie nummers (1 en
het dubbelnummer 2/3) over arbeidersliteratuur in Vlaanderen. Uitgeverij EPO startte
in 1980 nog met het kortlevend tijdschrift Onderuit, dat van de arbeidersliteratuur
een traditie wou maken. Met dit begrip bedoelde men niet literatuur over arbeiders
zoals bijvoorbeeld De hoogte-
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werkers (Manteau, 1982) waarmee Piet Van Aken opnieuw aansluiting vond bij zijn
vroege werk. Of een boek over een gevangene zoals Muren doorbreken (Nijgh &
Van Ditmar, 1980) van Mireille Cottenjé. Nee, wat men verwacht is een stem vanuit
de arbeidersklasse (of gevangenenwereld enz.) die tot bewustheid leidt zonder veel
literaire franje.
Hier zijn vele namen te vermelden, maar zelden wordt dit soort getuigenisliteratuur
ook werkelijk interessant. Daarom slechts enkele fenomenen. De jongste is Jacques
Hoste (debuutprijs boekenbeurs 1983) met Bier (C. De Vries-Brouwers, 1983),
waarin het titelverhaal het sterkst is; een werkloze jonge onderwijzer gaat in een
bierbrouwerij werken en leert er de kwasi-middeleeuwse toestanden kennen van het
klassieke familiebedrijf. Voor zijn tweede boek Klokhuizen (Standaard, 1985) greep
Hoste al terug naar de ‘suiker’-ervaringen in Noord-Frankrijk van enkele oudere
familieleden. Zo gaat het vaak: de ellende uit het verleden werkt inspirerend, maar
de grauwheid van vandaag leidt niet tot literatuur. Zoals de arbeiderdichter Tjen
Pauwels betoogt: ‘ofwel ben je arbeider en dan kun je niet schrijven, ofwel begin je
te schrijven en dan ben je geen echte arbeider meer’.
Een opvallender fenomeen was Het blijde lijden (Manteau, 1980) van de onlangs
op 39-jarige leeftijd overleden Alex Rosseels. Het blijde lijden is een rauw,
ongestructureerd, maar met vaart en branie geschreven boek over een wilde jongen:
homofiel, druggebruiker en herrieschopper. Zijn tweede Het nachtbeest (Manteau,
1982) was een magere kopie van het eerste. Zo gaat het vaak met getuigenisliteratuur.
Wat presteerde Elisabeth Marrain nog na haar opvallend debuut Het tranenmeer
(Manteau, 1979), een getuigenis over een persoonlijk drama? Of Loeki Zvonik na
haar boek over Dirk De Witte's zelfmoord Hoe heette de hoedenmaker? (Manteau,
1975). Lucienne Stassaert daarentegen vond een nieuwe impuls toen ze zich van
haar vroegere geëngageerde en experimentele tendens afkeerde in Parfait amour
(Corrie Zeelen, 1979). Het lijkt een noodlot. Hoe zal het verdergaan met Johnny
Van Tegenbosch? Zijn eersteling Ik ben eeuwig jong (1982) behandelt de
verwaarloosde jongeren in jeugdtehuizen, precies zoals zijn tweede Een opvoeder
(Manteau, 1984).
Een apart fenomeen is Erik Vlaminck, een koppige volhouder met korte novellen
over sociaal-psychologische underdogs; hij is werkzaam in een psychiatrische
instelling. Van zijn 5 à 10 titels (vaak in eigen beheer) is De blauwe steen (De
Nederlandsche Boekhandel, 1984) de meest merkwaardige; het vertelt het - duidelijk
reële - geval van een rijkswachter die bij een ongeval met de motorfiets een
hersenbeschadiging oploopt, zodat hij ongeschikt is voor de samenleving. Op een
rampzalige nacht wordt de man
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vastgebonden aan zijn bed, maar hij slaagt erin zijn matras in brand te steken en
wordt gruwelijk verminkt. Dat over dit boek geen herrie is ontstaan, blijft een raadsel.
De ‘ware’ arbeidersliteratuur, zoals die vooral in de jaren 1960 in West-Duitsland
en Nederland werd gepropageerd, de strijdbare literatuur, wordt vertegenwoordigd
door het pamflet van de oud-Boel-vakbonder Jan Cap In naam van mijn klasse (Epo,
1987). Wat men van de Vlaamse maoïsten ook denkt, men kan niet ontkennen dat
ze zowel in de literatuur als in de vakbondswerking radicaliteit en helderheid hebben
gebracht. Jan Cap vertelt hoe hij aanvankelijk als kajotter, later als militant van het
ACV en vooral als lid van de Katholieke Werkliedenbond altijd maar verder geduwd
werd in de radicalisering. Tegenover het cliché van de infiltrerende en ondermijnende
maoïsten stelt Cap een veel genuanceerder beeld. Ook vanuit de KWB vertrokken
radicaliserende impulsen, zodat je twee soorten ACV-militanten kreeg: de braven
en de progressieven. Even merkwaardig is hoe Cap vrijmoedig de invloed van een
oprecht christelijk geloof op zijn radicaliteit beschrijft: ‘Maar, de progressieve
christenen stelden net het tegenovergestelde vast. Er worden miljoenen mensen
geboren in de grootste armoede. Miljoenen worden onderdrukt. Bij hen was de
tendens om zich daaruit te bevrijden zeer sterk aanwezig. In die situatie van armoe
en onderdrukking beseften christenen dat men naar de marxistische strategie moest
grijpen’ (p. 57). Cap levert - naast de pamflettaire boodschap - een verhelderend
beeld over de verschuiving in de ACV-geesten aan de basis.
Sensationeler waren het getuigenis uit de hoerenwereld van Yvonne Bourdui,
Heilig vat met verdoemde repen (Standaard, 1980) en het boek vanuit de gevangenis
van de felbesproken Freddy Horion, Monster zonder waarde (Lotus, 1981), een
boek dat literaire allures krijgt in zijn gebetenheid op de maatschappij die Horion
maakte tot wat hij is: een ter dood veroordeelde, d.i. uit de bevolkingsregisters
geschrapte zesvoudige moordenaar. In deze context past wellicht ook de literaire
punk van de Liga voor de vernietiging van het heelal van Erik Vloeberghs, die ook
in het alternatieve punk-muziek-circuit opereert. Uit het ‘tweede rapport’ van deze
liga (1982) citeer ik enkele stellingen: ‘Er is geen enkele reden om aan te nemen dat
er intelligent leven op de aarde voorkomt (Na het lezen van een artikel over de
Vlaamse rockgroup The Machines in het weekblad Humo)’. ‘Alle prinsiepes zijn
vals, er zijn geen prinsiepes, er zijn geen normen, er zijn geen waarden’. De laatste
stelling wordt ‘hard’ gemaakt met jodenmoord, homofielenverminking en het
verwelkomen van de atoombom. Dit totale,
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luciede nihilisme, deze postmoderne barbarij zindert onder veel van wat ‘slechte
smaak’ heet in de punkbeweging en haar uitlopers.

De bovenlaag
De elitaire tegenpool van Het blijde lijden is De zwarte bruidegom (Manteau, 1986)
van Dirk van Babylon. Het is het prekerige verslag van de therapeutisch-bezige
betweter over homofilie en wat daar bij komt kijken. De berichten uit de bovenlaag
zijn niet per definitie authentieker dan die uit de zelfkant.
Dallas en Dynasty doen het al lang. In Vlaanderen is Axel Bouts zowat de eerste
die een roman brengt over de eigenaars van een Vlaamse multinational in Martin en
Martins (Standaard, 1981). Geïnspireerd op de firma Bekaert, ingevuld met
ingrediënten zoals de tegenstelling tussen de ingenieur en zijn technologie enerzijds
en de manager en zijn bedrijfseconomie anderzijds, is dit een vrij goed gestructureerd
boek met boeiende aspecten. Jammer is wel, dat de auteur omwille van de spanning
een ontvoering à la Moro of Schleyer invoert, waardoor de aandacht wegebt van de
economische, politieke en sociale machtsstrijd die in zo'n multinational woedt. Zijn
tweede boek, De glazen deur (Standaard, 1983) zet de lijn verder en maakt het begrip
‘manager's disease’ concreet in de onverklaarbare depressie die een manager overvalt
op het toppunt van zijn carrière. De derde dag (id. 1984) is een Simenon-achtige
detective over een professors-vrouw die zich af en toe kwasi-prostitueert (zoals de
heldin in Buñuels Belle de Jour, 1966) en die in dubieuze omstandigheden wordt
vermoord. Deze story wordt versneden met jeugdherinneringen van de achtergebleven
man. Eenzelfde techniek past de auteur toe in Een bijzonder oordeel (Standaard,
1985), waarin historische beschouwingen over het vagevuur afwisselen met een
fictieve rechtszaak; ze wordt gevoerd door een man met een hersenbloeding, die
tussen leven en dood zweeft en zijn schuld in het leven afmeet. In de interessante
novellenreeks van De Clauwaert verscheen ook nog Voor het geval dat (1986). Bouts
is nog niet uitgepraat. Even nieuw van thematiek, maar literair sterker is het debuut
van de socioloog Willy van Poucke, onze eerste campusroman Het scheermes van
Ockham (Uitgeverij H, 1986). Het vertelt over de academische krabbenmand met
assistenten, onderzoekers, de ene prof en vooral de stichtster, een Belpaire-juffrouw.
In deze strijd van ieder tegen allen om de beste positie, zijn alle kampen uiteraard
gemotiveerd door de belangen van het
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instituut en de wetenschap, die toevallig met die van elk apart samenvallen.

Roddelrubriek
Elke volwassen literatuur heeft een literaire roddelrubriek. In het kleine Vlaanderen
kent echter iedereen iedereen, zodat de roddel zelden een literaire vorm krijgt. Johan
Soenen, met wiens ex-vrouw Jef Geeraerts samenwoont, presteerde het een
drukgelezen, maar weinig besproken boekje over zijn wedervaren te publiceren:
Neergang 1 (Nioba, 1984). De titel ‘neergang’ is een omkering van de Geeraerts-titel
Gangreen; het cijfer ‘1’ na die titel kan verwijzen naar de verschillende delen van
Geeraerts Gangreen, maar het komt ook over als een dreiging: Neergang 1 kan nog
een vervolg krijgen.
Dit boek is geen literatuur. Het bevat wel explosieve elementen. Soenen vertelt
hoe Jef Geeraerts niet alleen zijn vrouw inpikte, maar ook zijn villa en bovendien
een alimentatie van Soenen opstrijkt. Je zou voor minder een proces wegens eerroof
inspannen, wat nooit is gebeurd bij mijn weten. Dat zou betekenen dat Jef Geeraerts
de geopenbaarde feiten moet accepteren als onbetwistbaar. Maar dat betekent dan literair gezien althans - dat de Vlaamse lezer levensgrote vraagtekens begint te
plaatsen bij het macho-image dat Geeraerts in zijn Gangreen-cyclus heeft gecultiveerd.
De functie van een roddelrubriek - naast het leveren van ‘leedvermaak’ en
‘conversatiestof’ - kan in ideale omstandigheden positief zijn: de roddel van Soenen,
- waarbij het woord ‘roddel’ niet uitsluit dat de man gelijk heeft, vermits Geeraerts
niet juridisch heeft gereageerd - ontmaskert een auteur. Dit boek zou het vermelden
niet waard zijn, indien het niet bijdroeg tot de Vlaamse mythe dat je schrijvers niet
au sérieux moet nemen.

Humor
Het meest opgemerkte debuut van een oudere auteur was De blinde op de uitkijktoren
(Hadewijch, 1984) van André Janssen, weldra gevolgd door een tweede
verhalenbundel De wekker (id., 1985). In het titelverhaal loopt een wekker af in een
doodskist tijdens de uitvaart en hij wordt met een hoorbare tik ook afgezet. Dit tekent
de ironisch-makabere humor van deze door-en-door Gentse auteur. Uit verhalen
ontstaat voor de lezer het portret van een gedesillusioneerd, maar wijs en berustend
man. Toen
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Janssen het probeerde met een langere novelle (61 pagina's) Een dag van sneeuw
(Hadewijch, 1986) bleek zijn vertederend mengsel van romantiek en ironie iets te
kortademig. Hij ontsnapte slechts ei zo na aan een vlucht in de pulp: de dode geliefde
blijkt nog te leven. Gelukkig wordt dit een typische Janssen-grap en geen
magisch-realisme.
Tegenover de bitter-wijze volkshumor van Janssen staat de jonge gemelijkheid
van Herman Brusselmans. Zijn debuut, Het zinneloze zeilen (In de Knipscheer,
1982) balanceert nog op de rand van het beruchte ‘schrijven over schrijven’ en zijn
latere autobiografische gemelijkheid. Brusselmans zat nog even te aarzelen voor hij
de witte pagina's ging vullen. ‘Plots: een woord dat veel misbruikt wordt, dacht ik.
Zoals vele woorden. Bijvoorbeeld bijvoorbeeld. Misschien terwille van het effect,
bijvoorbeeld het effect van twee maal na elkaar bijvoorbeeld. Pompompom. Een
mens die niets om handen heeft, denkt toch altijd. Is denken iets om handen hebben?’
Twee elementen in dit citaat tonen de latere kwaliteiten van Brusselmans: bezig zijn
met taal en taaleffecten plus de doelloosheid, de leegte van ‘niets om handen hebben’.
Prachtige ogen (In de Knipscheer, 1984) stond in het teken van Salingers Catcher
in the Rye (De vanger in het koren, 1951), zodat de landerigheid van een Gentse
student in de jaren tachtig de hand reikt aan die van een puber in de al even hopeloze
Koude-Oorlogsperiode. Het derde boek De man die werk vond (Bert Bakker, 1985)
roept de ballorige zinloosheid op van ‘werk’ in een of ander nepstatuut. De man die
werk vond in een vergeten bibliotheek in een ministerie, besmeurt boekbladen met
snot, rukt boeken stuk, piekert over ontlasting en bierverbruik en beduvelt een paar
mensen die een boek willen lenen. De filosofie van Erik Vloeberghs is niet veraf.
Heden ben ik nuchter (Bert Bakker, 1986) herneemt deze nogal enge thematiek,
maar in een verruimde vorm: centrum van het verhaal is het dorp Iddergem waar
‘tovenaarsfeesten’ doorgaan, een dorpskermis dus. De hoofdfiguur heeft dagdromen
over zichzelf als ‘kolonel’ die beulen straft, waardoor hijzelf een beul wordt. Op die
manier drijft de auteur de contradicties van zijn eigen onvrede met de wereld zodanig
op de spits dat de humor naar binnen slaat en zelfdestructie wordt. In een krankzinnige
wereld vol kermiscalamiteiten blijft de hoofdpersoon eenzaam en reddeloos achter.
Verwant aan Brusselmans, maar veel actiever - hij treedt op in kabaretvoorstellingen
- is zijn generatiegenoot Tom Lanoye. De maatschappelijke zin van de titel alleen
al is superieur: Een slagerszoon met een brilletje (Bert Bakker, 1985). De titel is een
ironische definitie van Lanoyes schrij-
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verschap, gezien vanuit de familiale slagerij. Om die traditie op te roepen gebruikt
Lanoye een vergelijkbare true als de Tsjechische schrijver Jiři Gruša in Het
vragenformulier (Meulenhoff, 1984): Gruša nam een bureaucratisch vragenformulier
letterlijk en beschreef zijn eigen conceptie, prenatale geschiedenis enz. In onze
westerse mediacontext wordt dit bij Lanoye: een filmdoek waarop zijn zwangere
moeder de geschiedenis van het slagersgeslacht Lanoye ziet afrollen. Zolang Lanoye
zijn hang naar dit soort leuke effecten in toom houdt en dienstbaar maakt aan zijn
literaire zeggingskracht, is hij een voortreffelijk nieuw schrijver. Wellicht de grootste
belofte van de laatste jaren.
Zinniger, want ruimer van opzet is het persoonlijke relaas van Georges Adé over
De dood van het N.V.T. (Aktueel, nr. 7, Grammens, Brussel, 1984). Het Nieuw Vlaams
Tijdschrift was een literair blad, gesticht door Piet Vermeylen en Herman Teirlinck;
na de Tweede Wereldoorlog was het zowat de spreekbuis van vrijzinnige debuterende
auteurs. Adé citeert voor de vroege jaren zestig: Hugo Claus, Ivo Michiels, C.C.
Krijgelmans. Met het N.V.T. verbonden was de Arkprijs van het Vrije Woord,
waarover allerlei inside-robbertjes werden uitgevochten. Was Leo Pleysier niet ‘een
tsjeef’, zo vroeg Willy Callewaert nog in 1984. Commentaar van Adé die zichzelf
‘de token catholic’ (de symbolische katholiek) van de redactie noemt: ‘Het is echt
niet moeilijk aan te tonen, als het daarop aankwam, dat een echte socialistische
beweging veel beter gediend wordt, op literair, artistiek en cultured vlak, zoniet wat
de globale emancipatiepolitiek betreft, door de geschriften van Leo Pleysier, dan
door het werk van trouwe partijleden’ (p. 35). Kortom de redactie van het N.V.T. en
de mensen achter de Arkprijs laboreren volgens Adé nog zwaar aan complexen uit
een verleden van clericaal-anticlericale tegenstellingen.
De redactie blijkt volgens dit getuigenis stuurloos rond te dobberen. Er is geen
uitgesproken beleid. Het gaat niet om ideeën. Men valt terug op personen en zuilen.
In dat klimaat kwam het falliet van uitgeverij Ontwikkeling (1978). Dat uitgeverij
Manteau het blad zou overnemen, lag voor de hand. Alleen was uitgever Julien
Weverbergh niet tevreden over de ‘ouwe pekens’ (Adé citeert dit) en hun ‘oudbollig’
blad. Op dat moment vervalt de hele historiek volgens Adé in getouwtrek tussen
personen op machtsposities. Uiteindelijk komen er twee opvolgers voor het Nieuw
Vlaams Tijdschrift. Hetgene dat het dichtst bij de aloude formule blijft en dat zelfs
de oorspronkelijke titel van Teirlinck aanneemt, is Diogenes (Soethoudt n.v., waarin
de uitgever van die naam vandaag niet langer meewerkt). Daar blijven vele oude
getrouwen. Het tweede mikt op wat Julien Weverbergh liever heeft: commerciële
leefbaarheid. Dit blad krijgt als hoofdredacteur
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Herman de Coninck, Humo-redacteur en volgens Adé ‘een maker van leuke
studentenversjes’. Het literaire magazine Het Nieuw Wereldtijdschrift wordt evenwel
niet de succesformule die Weverbergh ervan verwacht, waarna Manteau het afstoot;
het wordt opgevangen door Nijgh en Van Ditmar. Het is een magazine dat graag
pre-publikaties van vertaalde beroemdheden uit het buitenland brengt, dat dus inspeelt
op de formule van de boekenbijlage in Nederland en er gelijke tred mee houdt1.
Gelukkig maar voor het NWT, dat Manteau-Weverbergh het van de hand deed, want
niet lang daarna wordt Weverbergh zelf door Manteau-Elsevier ‘afgestoten’.
Het relaas van Adé is geen stimulerende lectuur. Hij ‘roddelt’ niet, maar hij vertelt
wel keihard hoezeer persoonlijke relaties, vetes en indolentie belangrijker geworden
waren dan een literair perspectief. Ze zijn dat tot vandaag gebleven. Bepaalde auteurs,
wat hun kwaliteit ook moge wezen, zijn personae non gratae, anderen vinden in het
NWT - en sinds de Coninck daar het cultuurbeleid bepaalt ook in De Morgen - de
zoete inval. Zo lijkt het erop dat de Mcdonaldisering de vroegere literaire maatstaven
heeft verdrongen.

Hoe nieuw is de nieuwe generatie?
De tijdloze schrijvers ‘aan een opus’ (Bousset) zijn ondertussen ook doorgegaan.
Ivo Michiels begon nogmaals aan zijn aloude cyclus. Mark Insingel en Gust Gils
(de meest ondergewaardeerde Vlaamse schrijver) bouwden rustig verder. Het ‘boek
dat alle andere boeken overbodig moet maken’, waaraan Daniel Robberechts al tien
jaar werkt, is nog niet op de markt. En er kwam vers bloed.
In zijn debuut Ruimte (Van Hyfte, 1981) bracht Stefaan Hertmans nog een
tobberige tekst waarin hij de innerlijke ruimte confronteert met de eindeloze luchten
boven de Vlaamse polders. In Gestolde wolken (Kritak, 1987) komt een fantasierijke,
geestige inkleding aan bod, waarmee de Nederlandse kritiek wat moeite had, maar
die op een lichtvoetiger manier de denkwereld van Hertmans overbrengt.
Ook Pol Hoste, die nogal geruisloos debuteerde met De veranderingen (Manteau,
1979) over de onmacht van de intellectueel tegenover de arbeidersstrijd en tegenover
de eigen twijfels, is terug op de markt met Vrouwe-

1

Zie ook mijn inleiding bij het eerste deel van Het gras in de duinen, Streven, januari 1988,
p. 341 e.v.
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lijk enkelvoud (Manteau, 1987), een boek over werkende vrouwen in wie de auteur
zijn grootmoeder en opvoedster herkende.
Een verbijsterend fenomeen in dit gezelschap van pure taalspelers, intertextuele
postmodernisten en emanciperende goedebedoelers is Claude van den Berge, destijds
door Maarten van Nierop als ‘de’ nieuwe auteur naar voren geduwd. Mij is nergens
duidelijk geworden waarover Van den Berge het heeft. Ik pas de proef van de eerste
zin toe op Indridi of de samenspraak met de engel (Manteau, 1985): ‘Soms weerklinkt
een roepende stem bij een met wilde rozen begroeide oever van een meer’. Wat is
‘een stem’? Wanneer is ‘soms’? Waar ligt ‘een’ meer? De tweede zin smeert de
vaagheid verder uit: ‘Soms laat iemand enkele malen een roep weerklinken, terwijl
de wilde rozen bij een meer als een waas van openvloeiend licht opgenomen zijn in
een speelse en luchthartige omstrengeling met het water’. De proef met de vijftigste
pagina levert geen andere toelichting. De laatste zin is te lang om te citeren, maar
hij zit vol met nog altijd dezelfde vaag-esthetische beelden: ‘lentelijk ontwakende
bloemen’, ‘verwonderlijke vervulling’, ‘de tedere wind, weldadig en koesterend’,
‘de kracht om iemands naam te roepen’, ‘de koortsachtige bereidheid onbekende te
zijn’... Zo vaag, zo leeg-esthetisch zijn teksten zelden. Claude van den Berge houdt
dit al een vijftal dikke boeken vol. Die boeken worden geproduceerd (een economisch
proces). Leesclubs werpen er zich op. Een fenomeen. Verbijsterend en glansrijk. Een
lege bloem met de betovering van opium.
Minder experimenteel, hoewel toch ook mikkend op een geletterd publiek dat
‘pulp’ al te simpel vindt, dat zelfs rechtoe-rechtaan verhalen schuwt, was het debuut
van de jonge (toen nog) student in de filosofie Frank Albers, Angst van een
sneeuwman (Soethoudt, 1982). Het is het verhaal van een ‘man die werk vond’ als
conciërge in een groot flatgebouw. Hij beschikt over voyeuristische
video-controleschermen, maar maakt er geen gebruik van. Hij wordt geen ideale
conciërge, want hij verzeilt in een - opzettelijk geheimzinnig gehouden - thrillersituatie
en daarna in een terroristengezelschap. In het ondertussen gepubliceerde fragment
(Mooie jonge goden, zie hoger) blijkt Albers te evolueren naar een meer leesbaar,
meer fantasierijk, meer amusant stramien voor zijn filosofische ideeën. Laten we dit
toejuichen, daar reeds Rabelais vond dat alles mag in de literatuur, zolang het maar
niet vervelend wordt.
Ondanks de modieuze titel, New Wave (Kritak, 1985) en de al even modieuze
situering in een nogal schimmig Londen, is het debuut van Lieven David niet veel
meer dan een afkooksel van dat punk-afkooksel dat ‘new wave’ heet; punk voor de
betere standen. Veel reëler was het debuut van
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Jan Lampo, In altijd lege kamers (Kritak, 1985) over een Antwerps schoolmeisje,
dochtertje van een echtscheidende arts, dat verloren loopt in de antifascistische
scholierenbetogingen van de jaren 1970, de drugscene van die tijd, een half-lesbische
relatie en wat er zoal nog aan verwarring bestaat voor jonge meisjes van toen. Een
mooie zedenschets over een generate, die niet echt ‘nieuw’ was, maar wel met
menselijk mededogen wordt uitgetekend.
De nieuwe auteur van wie de Vlaamse smaakmakers een heel hoge pet op hebben,
is Herman Portocarero, een diplomaat die in Afrika, Jamaica en New York
terwerkgesteld is geweest. Zijn verhalen zijn eerder parabels dan romans. Echte
karakters komen er niet in voor, onwaarschijnlijkheden in de intrige worden als
vanzelfsprekend aanvaard. Al zijn figuren zijn nomaden, zwervers, maar ook
monaden, eenlingen. In Het anagram van de wereld (Manteau, 1984) duikt een man,
verdacht van moord, opvallend elegant onder in een luxe-bordeel, waar hij de groten
van de wereld en de hoeren kan bekijken. In Door de naamloze vlakte (Manteau,
1985) reist een al even abstracte man Rimbaud achterna doorheen Afrikaanse
woestijnen tot in Harrar. Paul Claes bestudeerde de Rimbaud-verwerking in de tekst,
maar komt tot de nogal ontnuchterende conclusie: ‘Tegenover Rimbauds pessimisme
plaats Portocarero zijn optimisme. Hij belijdt zijn geloof in een samenvallen van
fictie en werkelijkheid, in een ‘heidens’ bestaan, in een volmaakte man-vrouwrelatie.
Zo verandert Rimbauds helleseizoen in een hemel op aarde’ (Streven, maart 1986).
Is dit dan nog meer dan koketteren met Rimbaud? In De voornamen van de maan
(Uitgeverij H, 1986) belandt alweer dezelfde abstracte man op een eiland dat goed
op Jamaica lijkt en hij verwerft er de functie van vuurtorenwachter via een
ongelooflijk stuntelig manoeuvertje. Zijn bestaan in de vuurtoren wordt opgevrolijkt
door de schimmige meisjes Malinche en Mayaguana, even abstract als hijzelf en de
hoeren in het Anagram; hij is geïntrigeerd door de schim van zijn voorganger, door
het aanspoelen van een wrak met de naam PANdorAnoMAda (een ‘anagram’ op
Panama, Pandora's doos en nomade). De fascinatie van al deze raadseltjes is dezelfde
als die van de sfinks zonder geheimen. In het Anagram ontbreekt een of andere
politieke visie. In de Naamloze vlakte blijkt het verloren Rimbaud-manuscript fictief
en wordt een ‘seizoen in de hel’ omgevormd tot een paradijs. En wat wil Portocarero
vertellen met De voornamen van de maan? Zijn werk lijkt voorlopig niet veel meer
dan een fascinerend spelletje met nauwelijks uitgewerkte literaire motieven.
Over water (Hadewijch, 1986) van Lieven Tavernier is een mijmering over de
waterige sfeer van Gent, mooi, boeiend, goed geconstrueerd, meer een
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mijmerboek dan een roman. Bovendien zegt de auteur dat dit het enige boek is dat
hij wil schrijven. Is het dan nog een debuut?

Hoop is nog geen toekomst
Deze en de vorige aflevering van Het gras in de duinen zijn geschreven met als
einddatum december 1986. Pas in de volgende aflevering komen we toe aan de strikte
actualiteit: enkele reeds vernoemde werkstukken, nogal wat nieuw werk, allerlei
niet-direct literaire fenomene moeten nader bekeken worden. Uit de twee afleveringen
is wel al gebleken dat er van een ‘crisis’ in de Vlaamse literatuur geen sprake is
geweest. Het was een rijke oogst, ook al was de kwaliteit zelden wat een geoefende
lezer mag verwachten. Heeft dit gebrek aan kwaliteit te maken met de
McDonaldisering? Met de reductie van cultuur tot journalistiek? In beperkte mate
moet ik hier volmondig ‘ja’ op antwoorden, bijvoorbeeld wanneer ik denk aan de
uitlatingen van Herman de Coninck of aan die van Walter van den Broeck. Anderzijds
is er - tegen de meningen van deze auteurs in - een enorme vooruitgang geweest. Ik
illustreer die met een uitlating van lector Wim van Beusekom van De Bezige Bij:
‘Tien jaar geleden nog droop de onzin al van de eerste regels af. Nu ben je verplicht
ten minste tien pagina's te lezen. De taal is fel verbeterd. De eerste zin is niet lukraak
neergepoot; er wordt wat in petto gehouden voor later. Ze kennen het vak beter. Toch
is het grootste deel nog altijd onzin. Alleen wordt hij professioneler aangepakt’. Het
nieuwe professionalisme is dus geen garantie voor een serieuzer inhoud. Dat kan
ook niet, vermits het ware schrijven niet begint bij, maar voorbij het vakmanschap.
In de volgende bijdrage zal nagedacht worden over zowel enkele merkwaardige
publikaties als over de zin van de huidige mentaliteit. Al is er hoop, daarom is er nog
geen toekomst.
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Forum
Galilei, ketter
Waarom werd Galileo Galilei in 1633 gedwongen zijn principes tegenover de
inquisitie te verloochenen en publiekelijk te herroepen? Dat is de centrale vraag in
de onlangs in een Franse vertaling verschenen studie van de jonge Italiaanse historicus
Pietro Redondi, Galileo eretico1. Bij verschijning kreeg het boek internationale
belangstelling en waardering als een nieuwe eye-opener op feiten die ogenschijnlijk
al zo lang bekend zijn en op een figuur die reeds in zoveel verschillende vormen tot
de verbeelding heeft gesproken: Galilei, de held van de rede, heeft klaslokalen vanaf
schoolplaten aangestaard, heeft Brecht gediend tot een van zijn grote theatrale
modellen, heeft dramatisch geleden in talloze films en was het dankbare onderwerp
van schilderijen die, vooral in de 19e eeuw, een symbool zochten voor het virulente,
onoverwinnelijk geachte vooruitgangsgeloof. Maar wie was Galilei, en vooral:
waarom heeft hij versaagd op het moment waarop het er uiteindelijk op aan kwam?
Dat raadsel is nooit opgelost, en hele generaties hebben zich tevreden moeten stellen
met de gemompelde woorden eppur si muove: en toch beweegt ze. Met deze enigszins
meinedige verklaring kreeg de integere held van het weten wel enige picareske trekjes.
Niet ten onrechte overigens: zoals later is komen vast te staan was Galilei niet te
beroerd om met andermans uitvindingen (bijvoorbeeld een uit Holland geïmporteerde
telescoop) goede sier te maken. Maar de 19e eeuw herinnerde zich hem liever als de
aartsvader van een nog niet door sceptische wetenschapshistorici en -filosofen
ondermijnd kennisideaal.
Redondi heeft zich opnieuw door dit raadsel laten intrigeren. Nauwkeurig trekt
hij de ontwikkelingsgang van het denken van Galilei na en plaatst ze tegen de
achtergrond van het zich stormachtig ontplooiende renaissancistische denken en
tegen het maatschappelijke en politieke decor van zijn tijd. Veel aandacht schenkt
hij daarbij aan de Saggiatore, een relatief vroeg geschrift van Galilei (1623), waarin
deze de beweging van de hemellichamen bespreekt en in het voetspoor van Copernicus
de gedachte van de fundamentele gelijkheid van hemelwetten en aardse wetten tot
in hun verre consequenties doortrekt.
Het thema was controversieel genoeg. Fundamenteel voor het aristotelische

1

Pietro Redondi, Galileo eretico, Einaudi, Turijn, 1983, franse vertaling door Monique Aymard,
Galilée hérétique, Gallimard, Parijs, 1985, 447 pp., FF. 150. Een Nederlandse vertaling is
in voorbereiding. Deze zal najaar 1988 onder de titel Galilei, ketter bij de uitgeverij Agon
verschijnen.
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wereldbeeld was immmers de radicale scheiding tussen de twee sferen van de kosmos,
de aardse en de hemelse. De aardse sfeer, de materie was door Aristoteles
geontmythologiseerd en tot voorwerp van positief onderzoek gemaakt; de hemelse,
goddelijke sfeer bleef onbereikbaar en onaanraakbaar. Dat kosmologisch dualisme
had in het verlengde van de scholastiek ook in het christelijke denken diep wortel
geschoten. De plotselinge invasie van de hemelse sfeer door de rationaliteit van de
positieve wetenschap kon dan ook moeilijk anders dan als heiligschennend worden
ervaren, voor zover ze al begrijpelijk was. De astronomen die Brecht in zijn toneelstuk
belachelijk maakt omdat ze weigeren zelfs maar een blik te werpen door de telescoop
die Galilei hun voorhoudt, hadden binnen hun eigen denkkader volledig gelijk, zelfs
wanneer we voorbijgaan aan Feyerabends observatie dat Galilei's (en Copernicus')
model aanvankelijk veel minder verklaarde dan het ptolemeïsche heliocentrische
wereldbeeld. Voorafgaand aan de overtuigingskracht die een bewijsvoering als die
van Galilei kon hebben, moest immers de filosofische vraag worden beantwoord of
datgene wat men aan het firmament zag, werkelijk wel volgens de logica van het
aardse en de bewijsvoering van de (zelfs aristotelische) wetenschapsbeoefening te
bevatten was. Niet de weigering om te zien is in Brechts toneelstuk het obstakel
tussen beide partijen, maar de vraag wát men ziet en volgens welke discipline men
daaruit eventueel conclusies zou kunnen afleiden.
Raakte Galilei met zijn Saggiatore dus aan de fundamenten van de middeleeuwse
en officieel-christelijke wereldbeschouwing, vooralsnog bleef de opschudding rond
het boek redelijk binnen de perken. Hier en daar werden wel wenkbrauwen
opgetrokken, maar Galilei beschikte over invloedrijke relaties binnen het college
van kardinalen en zelfs bij de verlichte paus Urbanus VIII, met wiens wapen het
frontispice van de Saggiatore notabene getooid was. Maar in feite, aldus Redondi,
waren het banalere motieven die Galilei voorlopig van al te hinderlijke aandacht van
de Inquisitie vrijwaarden. Het onderwerp van de beweging van hemellichamen, dat
door de verschijning van een zeer heldere komeet, plotseling op ieders lippen had
gelegen, verdween weer bijna even snel uit de publieke aandacht als het daarin was
opgekomen. Ook de vroeg-moderne wetenschap kende reeds zijn modes, waarvoor
Galilei, praktisch als hij was, zeker niet ongevoelig bleek. Vanaf dat moment richtte
hij zijn aandacht op andere terreinen van onderzoek en verdiepte zich meer en meer
in de vraag naar de aard van de materie zelf. Een aanzienlijk minder spectaculair
thema, misschien, maar niet minder riskant. Stelde zich bij de Saggiatore al het
probleem van de geldigheid van de natuurwetten en daarmee van een zekere
zelfgenoegzaamheid van de materie zelf, in het toegespitste onderzoek dat Galilei
nu onderneemt, neemt dit conflict nog scherpere vormen aan. Want anders dan
anderen in zijn tijd kiest Galilei voor de aanalyse van de materie en het licht (op zich
al een revolutionaire combinatie) voor een benadering die met Democritus weliswaar
op Griekse wortels kan bogen, maar volstrekt onverenigbaar is met de orthodoxe
benadering van Aristoteles. Hij kiest voor een atoomtheorie.
Net als bij Galilei's overschrijding van de grimmige barrière tussen aardse en
hemelse sfeer, zal de huidige lezer door een dergelijke stap in eerste instantie wellicht
niet al te zeer geschokt zijn. Maar ook hier weet Redondi de wortels van het
diepgaande dilemma dat zich met deze theoretische standpuntbepaling stelde, op
indringende wijze duidelijk te maken. Meer nog dan de theorie van de hemellichamen
tastte de theorie van de materie het theologisch-filosofisch denkkader van de
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sinds Thomas van Aquino het onwrikbare fundament voor de grondlegging van de
geloofswaarheden. Een aantasting van dit denkkader, dat op zijn scherpst tot
uitdrukking kwam in de leer van de transsubstantiatie in de eucharistie (het
kernmoment in de hele sacramentele, God-gewijde en door God bekrachtigde opbouw
van de kerk), stelde de veiligheid van de kerk meer in de waagschaal dan welke
kosmische theorie ook. Een dergelijke verzwakking van haar positie en legitimiteit
kon de kerk, nog altijd volop verwikkeld in de strijd tegen de reformatie, zich
onmogelijk veroorloven, en de met haar verbonden grootmachten nog minder. Vooral
Spanje drong via de machtige kardinaal Borgia aan op krachtiger contrareformatorisch
optreden. Gaandeweg verschoof het machtsevenwicht in het Vaticaan ten nadele van
de wetenschappelijke openheid, die bij Galilei in wijsgerige en politieke waaghalzerij
leek te zijn uitgemond. Een onderzoek door de Inquisitie werd onvermijdelijk en
Galilei zou uiteindelijk zwichten, al was de inzet van het spel dan niet in eerste
instantie de kosmologische theorie waarmee hij de geschiedenis is ingegaan.
Zonder problemen was het proces tegen Galilei overigens niet. Was het Vaticaan
enerzijds gedwongen een proeve van kracht en vastberadenheid af te leggen,
anderzijds had Galilei zelf lange tijd onder de bescherming van kardinalen en zelfs
van een paus geopereerd. De wonderlijke gang van zaken rond het proces wordt door
Redondi dan ook aangegrepen om de machinaties, aarzelingen en het getouwtrek
achter de schermen in een scherp reliëf te plaatsen. De samenstelling van het tribunaal
was hoogst wonderlijk, de aanklacht maar halfslachtig en leek de hoofdzaken uit de
weg te gaan. Galilei zelf verdedigde zich nauwelijks. Waarom? Enigszins
teleurstellend weet ook Redondi, al zijn naspeuringen en zoekwerk in de archieven
ten spijt, slechts met hypothesen te antwoorden. Veel van het proces blijft, ondanks
de publikatie van de acten ervan, in de schemer van de machtspolitieke raison d'état
gehuld.
Na ruim 350 bladzijden is het de lezer echter wel duidelijk geworden in welke
wereld Galilei zich bewoog, welke de wijze van redeneren was die daarin gold, welke
belangen op het spel stonden en welke ons inmiddels zo wezensvreemde denkbeelden
daarin een doorslaggevende rol konden spelen. Juist de aristotelische discussie, die
Redondi met veel gevoel voor dramatiek en bijna journalistieke allure ten tonele
voert, bewijst hoezeer zelfs de meest hermetische preoccupaties van voorbije tijden
zich laten vertellen op een wijze die de lezer op het puntje van zijn stoel houdt.
Temidden van de speculaties weet Redondi steeds weer op het juiste moment een
anekdote, een spionageverhaal of romantische intrige in te vlechten, die niet alleen
een voor de vertelling strategische functie vervult, maar vaak ook op het vlak van
de schildering van het tijdvak een extra dimensie aanbrengt. Verhalen over de
distributie van de nieuwe publikaties van Galilei en de slinkse weg waarlangs men
de eerste readies van Inquisitiekardinalen letterlijk in de boekhandel trachtte op te
vangen, vormen daarvan een goed voorbeeld.
Helemaal aan het eind van zijn onderzoek verklaart Redondi dat zijn studie vooral
‘niet anachronistisch’ wilde zijn. In die opzet is hij voortreffelijk geslaagd. Hij
beschrijft de revolutie die Galilei in het denken teweegbracht vanuit de begrensde
kaders van de tijd zelf - alleen op die manier kan het werkelijk revolutionaire karakter
van een denken duidelijk worden. Dat is een verdienste die het boek uittilt boven
zovele andere beschrijvingen, die de ontwikkeling slechts in het kader van het huidige
sciëntistische denken weten te situeren. De wonderlijke, half-middeleeuwse wereld
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deze tijd werd doorsneden en geeft het woord ‘Renaissance’ zijn volle problematische,
vaak door opgenschijnlijke evidenties van het huidige denkkader ondergesneeuwde,
betekenis terug.
Het beeld dat Redondi schetst wordt daarmee niet overzichtelijker. Geen simpele
tegenstelling van oude en nieuwe denkwijzen, geen eenvoudige vooruitgang langs
rechte lijnen, maar een verwarrend panorama van halfverlichte denkbeelden die met
moeite standhouden tegen overtuigingen waaraan zelfs hun eigen uitvinders nog
onderhevig zijn. Geen simpele strijd van wetenschappelijke verlichting, maar een
eng met de sociale en vooral politieke werkelijkheid van de 16e-17e eeuw verbonden
revolutie die directe implicaties had voor het mondiale machtsevenwicht.
Want is de zorgvuldige vermijding van elk anachronisme Redondi's eerste
verdienste, zijn intrigerende schildering van een wereld van politieke strijd van staten,
vorsten, kloosterorden en pausen volgt als directe tweede. Misschien niet eens
verbazingwekkend, maar wel fascinerend, is het panorama van de strijd tussen
jezuïeten en theatijnen, tussen de paus en sommigen van zijn kardinalen, tussen de
ene Italiaanse stad en de andere - een strijd waarin de wetenschap een onmiddellijke
partner was. De ogenschijnlijk zo abstracte theorieën over de opbouw van de materie
zijn niet louter kennisgegevens, maar blijken via de (voor de moderne lezer vaak
nogal fantastische) denkbeelden over de eucharistie en de wetenschappelijk-wijsgerige
vooronderstellingen daarvan, een onmiddellijke politieke relevantie en bedreiging
in zich te dragen. In beeldende scènes maakt Redondi voelbaar wat de macht van
een boek of het gevaar van een modern-‘ketterse’ bibliotheek kon zijn. De analyse
van een schilderij of een fresco van Rafael onthult, via vandaag de dag vrijwel
onleesbaar verborgen signalen, onvermoede boodschappen over het overwicht van
deze of gene
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theorie, in haar relatie tot de heerschappij van deze of gene paus, de opkomst of
ongenade van deze of gene kardinaal, kerkvorst of adellijke dynastie.
De verwarring die het beeld van de 16e - 17e eeuw onvermijdelijk moet oproepen,
vindt ook in de tekst regelmatig haar neerslag. Soms raak je bij Redondi het spoor
bijster en blijft een tijdlang onduidelijk waar het verhaal heen gaat, wat de relevantie
is van deze of gene historic de weergave van dit of dat wijsgerig of exegetisch debat.
Het is echter een verwarring die de uiterst gecompliceerde situatie van die tijd als
zodanig vertaalt en daarmee op het vlak van de tekst het onmiddellijke complement
vormt van de historische werkelijkheid zelf. Deze zo tastbaar te hebben weergegeven
en op zo charmante en toegankelijke wijze beweging te hebben gebracht in het verhaal
dat als weinig andere tot de mythologie van de wetenschap behoort, is de moeilijk
te overschatten verdienste van Redondi's studie. Op het bekende schilderij van
Chrisiano Banti staat Galilei nog altijd, stram en onwrikbaar, pal voor de waarheid
van een onbetwijfelbaar inzicht. Het beeld is als illustratie op een centrale plaats in
het boek opgenomen. Maar de paar honderd bladzijden die zich daaromheen draperen,
laten zien hoezeer ook deze gekoesterde mythe onderhevig is aan de ondermijnende
wet van het eppur si muove.
Ger Groot

De biografie van Nabokov
Het is en blijft voor mij een van de meest paradoxale - en misschien juist daarom
een van de meest boeiende - aspecten van literatuur: het ‘gevecht’ om de
nagedachtenis van een schrijver, het ‘inlijven’ door een groep of zelfs door een
individu van een per definitie individueel en onafhankelijk scheppend kunstenaar.
Geen schrijver heeft zoveel vrienden als een dood schrijver, en zo wordt de afgelopen
jaren ‘gevochten’ om de nagedachtenis van Vladimir Nabokov die 10 jaar geleden,
op 2 juli 1977, in Lausanne overleed. Het is een verhaal vol ‘comédie humaine’,
maar ook, ogetwijfeld, vol rancune, ergernis en leed, niet alleen voor Nabokov zelf
die de laatste jaren van zijn leven nog een en ander meemaakte, maar eveneens voor
de nabestaanden. De voorgeschiedenis begint in 1967. Een jong, en zo zal later
blijken, ambitieus aankomend academicus Andrew Field publiceert een omvangrijke
studie over Nabokovs werk: Nabokov: His Life in Art (London, Hodder and
Stroughton). Nabokov en zijn vrouw Vera waardeerden het boek zo, dat ze Field,
die ondertussen in Australië een leerstoel literatuur bekleedde, uitnodigden naar
Montreux. Daar betrokken Nabokov en zijn onafscheidelijke Vera, aan wie hij al
zijn boeken opdroeg, de bovenverdieping van het prestigieuze Palace Hotel. Er wordt
afgesproken dat de jonge Field - ‘my good friend’, aldus toen nog Nabokov - een
bibliografie zal maken, een omvangrijk werk omdat, zoals bekend, Nabokov voor
de oorlog schreef voor een groep emigranten die, vooral in Berlijn en Parijs, hun
eigen, sinds lang vergeten kranten, literaire tijdschriften en uitgeverijen hadden. Field
voltooit deze bibliografie in nauwe, vruchtbare samenwerking met Nabokov en zo
ontstaat bij de Nabokovs het idee Field een biografie te laten schrijven. Immers,
aldus Nabokov, ‘de eerste biografie werpt altijd een zekere schaduw op de andere,
die later mogelijk verschijnen.’ Laten we het vleugje ijdelheid achter dit verlangen
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onsterfelijken - want Nabokov had vanaf zijn debuut een nogal scherp besef van de
eigen, bijzondere plaats in de literatuur - vergissingen begaan. Nabokov en zijn vrouw
verleenden alle mogelijke informatie, ze ontvingen Field ettelijke malen. In 1977
verscheen in New York Andrew Fields Nabokov: His Life in Part (The Viking Press).
De definitieve versie hadden de Nabokovs al in 1973 gelezen. Vladimirs woede
over het boek was mateloos, hij verwijt zijn biograaf ‘onwaarheden, blunders ontstaan
uit verbeelding en laag bij de grondse kwaadwilligheid, en hij probeert tot in 1977
via zijn advocaten de publikatie van het boek te beletten. Echo's van die woede
dringen door tot in het onvolprezen On revisiting Father's Room dat zoon Dimitri,
een bekend operazanger, na de dood van zijn vader schrijft in het door Peter Quennell
geredigeerde Vladimir Nabokov. A Tribute (Londen, Weidenfeld and Nicholson,
1979). ‘If father had a defect’, aldus de zoon, ‘it was an openness to and trust of
others, a goodness bordering sometimes on ingeniousness, an instinctive assumption
that others were as good as he until proven otherwise. Else he might not have let
certain scoundrels come close’. Geen zin verder iets over ‘the grudging concession
of a recent biographer’; Field wordt niet, nog niet, met name genoemd. Maar vanwaar
die woede? Ze lijkt op het eerste gezicht overtrokken. Nabokov: His Life in Part is
niet echt een belangrijke biografie, zeker niet als men ze legt naast bijvoorbeeld die
van Ellmann over James Joyce, die van Bell over Virginia Woolf, of zelfs naast die
van Kresh over de nog in leven zijnde Isaac Bashevis Singer. De vorm waarin het
geheel gegoten is - biografische feiten onderbroken door vet gedrukte en dikwijls de
roddel nabijkomende replieken van Nabokov of zijn vrouw tijdens het verschaffen
van informatie - komt te gekunsteld over: de kleine Nabokoviaan die de speelsheid
van de meester in zijn tekst wil doen weerklinken en tot een slotzin komt als: ‘The
End. Oh. The End’. Maar een vervelend boek is het niet, revelerend echter evenmin;
psychologie komt er niet aan te pas, over het verband tussen leven en werk - de kluif
bij uitstek voor elke biograaf - wordt vlot heengegleden, en wat overblijft is: ‘Een
boek. Oh. Een boek’. Vol amusante anekdotes, dat wel. Arrogante schrijvers zijn
meesterlijk in het in de marge ten toon spreiden van hun besef van eigenwaarde of
in het terloops vernietigen van een middelmatig collega. En, dit is een zeer bijzondere
charme van elk literair leven: er zijn steeds voldoende middelmatige collega's
voorhanden.
Men mag veronderstellen dat Nabokovs ergernis te maken heeft gehad met de
vorm van de biografie, maar ook - en misschien vooral - met het feit dat hij moet
hebben ingezien dat de door hem gekozen biograaf niveau miste. Een man die op
zoek wil gaan naar het kleinste detail, die geduldig luistert en noteert naar al wat zijn
‘object’ over het eigen leven te vertellen heeft, die, zoals hij met zijn indrukwekkende
bibliografie heeft bewezen, een uitstekend filoloog is, is daarom nog geen goed
biograaf. Field, geen intelligent biograaf maar daarom geen dom man, zal de reden
van de woede van zijn meester wel hebben begrepen; alleen: wat moet een mens met
een dergelijk inzicht? Het negeren, het tast immers zijn ego aan. Hij liet de zaak, in
casu het leven van Nabokov, dus niet met rust. Zijn geduldig geplande wraak
verscheen onlangs: V.N. The Life and Art of Vladimir Nabokov (New York, Crown
Publishers / London, Queen Anne Press, 1987).
Het uitgangspunt voor Andrew Field was rancune, soms handig, meestal onhandig
gemaskeerd. Een handige maskerade - maar een zeer dubieus vertrekpunt voor een

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

biograaf - is Fields stelling dat indien iemand zich een leven lang in allerlei geschriften
en gesprekken keert tegen een bepaalde fi-
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guur of een bepaald gedachtengoed, dat alleen maar een bewijs is voor het feit dat
men eigenlijk, diep in zichzelf en uiteraard onbewust, naar die figuur of dat
gedachtengoed neigt. Zo verzette Nabokov zich in zowat elk voorwoord bij een
Engelse heruitgave van zijn in het Russisch geschreven boeken, tegen Freud, ‘deze
Weense medicijnman’, en tegen een Freudiaanse benadering van zijn werk of persoon.
Dus, zo redeneert Field, Nabokov wist dat een Freudiaanse aanpak van zijn leven en
werk hem zou ‘ontmaskeren’. Een dergelijk uitgangspunt is met andere woorden
aangewezen. Zo wordt Nabokov in Fields ogen een ‘Narcissus’, uiteraard met een
moederbinding en een te groot ontzag voor zijn in 1922 door fascisten vermoorde
vader erbovenop. Bewijs voor dit narcisme is het directe verband tussen Nabokov
zelf en zijn romanpersonages, niet zelden Russische emigrés in Berlijn of Parijs, of
professoren op een Amerikaanse campus. Ook het feit dat Nabokov ooit bekende
zich ‘eenzaam’ te voelen wordt een bewijs voor narcisme. Aan een spiegel in
Nabokovs werk wordt dan niet meer voorbijgegaan en helemaal interessant wordt
het voor Field wanneer hij verneemt dat Lolita de troetelnaam was die Nabokov in
de jaren dertig gebruikte voor zijn moeder. Een uitgegomde aanspreking in een brief,
net voldoende plaats voor de zes letters van Lolita - toegepast op de gelijknamige
roman waarin, zoals bekend, een oudere man een jong meisje verleidt, levert dan
uitgebreide analyses op. Het is ook dit narcisme dat, aldus Field, een verklaring moet
geven voor Nabokovs erg groot geloof in zijn eigen schrijven, een geloof dat twee
emigraties doorstond.
Kunstenaars kunnen dus beter niet te veel in zichzelf geloven. Een amusante en
misschien wel een Nabokoviaanse voetnoot bij dit alles is, dat Field in zijn biografie
Freud dan wel uitvoerig onder de arm neemt, maar dat hij in de index vergeten is
‘Freud’ op te nemen. Een voor Freudianen ongetwijfeld veelzeggende omissie.
Dostojewski, Nabokovs tweede ‘bête noire’, ontbreekt daarentegen niet in de index.
Onnodig te zeggen dat Nabokov, aldus Field, een Dostojewski-adept was; diep in
zichzelf en zonder dat hij het wist, dat spreekt vanzelf.
Minder handig maskeert Field zijn rancune wanneer hij het heeft over Nabokovs
buitenechtelijke verhoudingen. Een delicaat punt. Bekend is immers Nabokovs
levenslange toewijding aan zijn vrouw Vera. Allicht wilde Field op die manier met
Vera afrekenen; zij was het immers die Nabokovs belangen behartigde, de contracten
opstelde, mensen al dan niet tot haar echtgenoot toeliet en die, jawel, advocaten
processen liet inspannen, tegen Field bijvoorbeeld. Field, die zich op andere bladzijden
laat kennen als een onwaarschijnlijk geduldig zoeker naar het kleinste detail, vermeit
zich maar al te graag in insinuaties, naamloze brieven en zelfs roddel wanneer hij
het over de affaires van Nabokov heeft. Zo is er sprake van ‘geruchten in Parijse
emigré-kringen’, van ‘ze kwamen enkele avonden laat thuis’ en zelfs van een
verbrande brief die Field wel even heeft mogen lezen. Dat is natuurlijk onzin in een
biografie: ofwel bewijzen ofwel stilzwijgen. Maar echt pijnlijk gaat Field onderuit
in het laatste hoofdstuk dat de jaren van Nabokov in Zwitserland behandelt. Nabokov
was toen, aldus Field, een over het paard getilde beroemdheid. Hij voelde zich
ongenaakbaar, duldde geen kritiek, dronk elke ochtend rond tien uur een whisky,
zeer tot ongenoegen van Vera, en erger nog, toen Bernard Pivot hem in 1976
interviewde voor Apostrophes was de theepot van de meester met whisky gevuld.
Verder steunde Nabokov veel te veel op Vera en was hij jaloers omdat hij de
Nobelprijs niet kreeg. Tussen al deze duidelijke tekenen van verval en decadentie
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toch een fielt? ‘Bewezen’ is alvast dit: feitenkennis, geduld en veel opzoekingswerk
maken nog geen goede biograaf. En ook, vanuit het standpunt van de schrijvers:
houd biografen buiten de deur. Nabokov had met andere woorden gelijk de eerste
68 jaar van zijn leven toen hij zijn bezwaren tegen biografen links en rechts
ventileerde. Afgelopen is deze zaak echter nog niet. In het laatste nummer van The
Nabokovian, uitgegeven door de Vladimir Nabokov Society, wordt deze biografie
koeltjes afgekeurd. Zoon Dimitri diende Field minder beheerst van antwoord in het
nawoord van de onlangs op de markt gebrachte, voordien onuitgegeven novelle uit
1936, De Tovenaar, een kleine, door Nabokov nooit goed genoeg bevonden voorstudie
voor Lolita. Een manuscript waarnaar tussen haakjes Field in zijn biografie zo
uitvoerig verwijst, duidelijk zeer trots op het feit dat hij en hij alleen het verloren
gewaande verhaal las. Het is niet uitgesloten dat zoon en echtgenote Nabokov juist
om die reden de novelle op de markt hebben gebracht; dit is een verhaal van en over
mensen. In het nawoord bij De Tovenaar heeft de zoon het over Fields biografie,
‘een merkwaardig allegaartje van rancune, verheerlijking, insinuaties en regelrechte,
feitelijke onjuistheden’. En meteen kondigt de zoon voor 1988 een nieuwe, uitvoerige
Nabokov-biografie aan van de hand van Brian Boyd. ‘Goedgekeurd door de familie’
schrijft Dimitri Nabokov. Maar of dat een garantie is?
Alstein

Vlaams Theater Instituut
Eind September 1987 werd te Brussel uit een fusie van drie onafhankelijk van elkaar
werkenden lichamen - Vlaams Theater Circuit, Vlaams Theater Instituut i.o., Omikron
- het Vlaams Theater Instituut (VTI) opgericht.
Het uitgangspunt van het initiatief was dat er in Vlaanderen wel een basis bestaat
waarop een cultuurbeleid kan worden uitgebouwd (het theaterdecreet, hoe onvolkomen
ook, regelt immers administratief en financieel het reilen en zeilen van het
professionele theater), maar er ontbreekt een apparaat dat de algemene aandacht voor
theater bij het publiek behartigt en stimuleert, de wisselwerking tussen produktie en
receptie. Er is geen coördinatie, er is gebrek aan documentatie en registratie, er is
geen instrument om het theater te populariseren, het vanzelfsprekend te maken, de
behoefte eraan uit te breiden. Wat op het ogenblik in elke bedrijfstak evident is,
ontbreekt voor het theater: een lobby voor de cultuursector, met name de spektakelof
podiumkunsten. Het is dringend noodzakelijk geworden het rendement op te tekenen,
perspectieven uit te zetten, voorwaarden te creëren voor een bredere en betere receptie.
Dat is uiteraard een arbeidsintensieve en langlopende, ja permanente opdracht.
Variatie en continuïteit zijn hier essentieel. Spreektheater, muziektheater, danstheater,
mime, poppentheater, amusementstheater en alle andere derivaten moeten in hun
uiteenlopende aspecten en in hun wisselende ademkracht gevolgd worden.
Waar het op aankomt is de zin voor, de vertrouwdheid met het theater te
bevorderen, de bevolking in brede zin bewust te maken van het bestaan van
professioneel theater in Vlaanderen. Dat dient te gebeuren volgens alvast twee grote
lijnen. De eerste is het theater zoals dat in de actualiteit werkt, het theater van het
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te houden en daarin en daardoor de identiteit, het stijlbeeld, de sociale functie, de
kwaliteitsanalyse, het publieksonderzoek, de beleidseconomische basis, de
beleidsintenties, de ontwikkelingsperspectieven na te gaan en te inventariseren. De
tweede lijn is het theater zoals dat tot de culturele erfenis behoort, het theater van
het geheugen. Daarin worden vastgehouden en op hun waarde beoordeeld de
herkomst, het sociale belang, de relatie met de maatschappelijke ontwikkeling, de
contacten met internationale tendensen, de varianten in stijlpraktijk, de ontwerpen
naar zelfstandigheid, de economische kenmerken, de analyse van
populariteitseigenschappen, de culturele integratie, de interactie met de overige
kunsten.
Voor al deze deelaspecten van een theaterlandschappelijk inzicht bestaan
momenteel deficitaire toestanden. Informatie is hoogst fragmentair, samenwerking
is willekeurig, inzicht wordt selectief volgens oncontroleerbare maatstaven en
druppelsgewijs gedistribueerd. Het theater vertegenwoordigt talloze kleine eilandjes,
maar slaagt er niet in zelfs maar een archipel te vormen. Dat is meer dan alleen maar
een lacune. De interesse voor theater is na de première eigenlijk dood, het theater
bestaat dan niet meer in de openbaarheid. Dat heeft natuurlijk veel vandoen met de
afwezigheid van een professionele theaterpublicistiek in Vlaanderen, maar met het
vaststellen van deze devaluatie van de ‘nieuwswaarde’ van theater is het euvel nog
niet weggenomen. Al deze verschijnselen samen zijn nefast voor het op peil houden
van algemene aandacht, kennis en behoefte, voor het uitbouwen van een bewuste
traditie. Traditie komt immers alleen tot stand uit vergelijking en confrontatie tussen
het voorbije en het huidige; daardoor pas kan inzicht ontstaan in het mogelijke en
dus ook noodzakelijke.
Het theater staat thans beslist in het defensief; het Vlaams Theater Instituut wil
krachtig meehelpen om het weer offensief te maken. Het wil in een zo algemeen
mogelijke zin de produktie en receptie van professioneel theater in Vlaanderen
begeleiden. Daaruit volgt de specifieke bepaling van zijn diverse velden van interesse
en aandacht. Het produceren van theater gebeurt elders en door anderen; daar ziet
het VTI zijn bestemming niet. Het vat zichzelf op als het raam waarbinnen dit
geproduceerde theater zijn waardebepaling en maatschappelijke functie krijgt binnen
de culturele en sociale context van een gemeenschap. Dat houdt concreet in het
opvangen, het coördineren, het bewaren en ter beschikking stellen van wat de
gevarieerde documenten van alle slag over dit theater meedelen en bevatten. Uiteraard
is een gezond geheugen wenselijk, maar het blijft altijd selectief; wil die selectiviteit
niet willekeurig blijven dan moet de integrale inventarisering van alle denkbare
sectoren vooropstaan. Dat is de eerste functie die het instituut zich oplegt: de
verzamelfunctie. Ze is geen doel in zichzelf, het VTI wil niet het zoveelste archief
van vergelende documenten worden. Het wil slechts een middel zijn, een instrument;
de eigen bestaansredenen van documentenverzamelingen en archiefdepots wil het
respecteren, als die verzamelingen maar toegankelijk en bewerkbaar worden gemaakt
of gehouden.
De derde functie concentreert zich op het theater dat binnen de Vlaamse
gemeenschap geproduceerd wordt en dat bestemd is voor, afhankelijk is van bezoeker
en toeschouwer. Wie is die toeschouwer, waarom komt hij, wat zoekt hij er op,
waarom komt hij telkens terug? Wat verlangt hij, wat wijst hij af? Hoe kun je hem
bereiken? Deze functie legt zich toe op het omringen van behoefte en (voor)kennis,
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didaat-toeschouwer. Hoe wordt er bijvoorbeeld met theater omgegaan in het
onderwijs? Zij wil het potentiële en effectieve bezoekersbestand voor theater op peil
houden en uitbreiden. Dat is de stimulerende functie.
Deze taakstelling wordt pragmatisch opgevat, het gaat niet om een theoretisch
forum. Het gaat om het openen van wat thans gesloten blijft voor intellectueel en
artistiek bezit en esthetische kennis en voorkeur. Dat zal niet alleen via woordanalyse
dienen te gebeuren maar ook via beeldaanbod. Een initiatiebeleid, een
tentoonstellingsconcept, een strategie van het bijwonen zijn hier noodzakelijk. Het
VTI wil de positie en de specificiteit van theater doen kennen, de opdracht en de
kansen, de betekenis en de functie in de levende openbaarheid van een samenleving.
Deze ideële intentie wil voorwaarden scheppen voor de kwalitatieve begeleiding van
de theaterproduktie, voor de intensivering van het theatermedium als
openbaarheidsfactor, voor de verhoging van het perceptievermogen van het publiek
voor theaterprodukties.
Uiteraard zullen hier prioriteiten van planning en activiteit moeten ontstaan.
Haalbaarheid, verbeelding, energie, financiën zullen elkaar in evenwicht moeten
houden. Zoals gebruikelijk in Vlaanderen zal het voluntariaat de meest opvallende
stimulans bieden, maar de uitvoering ervan zal professioneel moeten gebeuren. Wat
elk van deze functies inhoudt, wat daarvan op korte, halflange en langere termijn te
realiseren valt, welk inhoudelijk en materieel werkplan daartoe moet of kan worden
uitgewerkt, dat is een opdracht die toevertrouwd wordt aan werkgroepen op een
ad-hoe-basis. Momenteel zijn opgezet en werkzaam werkgroepen voor documentatie
en archief, audiovisuele mogelijkheden, theaterwetenschap, kinder- en jeugdtheater,
theaterorganisatie, theatermanagement en publikaties; een aanzet bestaat voor
werkgroepen voor scenografie, ballet en dans, en opera. Noodzakelijk is dat
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het Instituut goed bereikbaar is, het moet een trefplaats worden, een centrale
werkplaats en een contactadres voor binnen- en buitenland. Onmisbaar is dan ook
een infrastructuur met prestige en armslag. Voor de uitstraling van de opzet is het
bovendien wenselijk dat de coördinatiegedachte geen leeg begrip blijft, dat
samensmelting of minstens beleidsafstemming van gelijkgerichte intenties succesvol
plaatsvindt. Om de continue terbeschikkingstelling van informatie en resultaat te
garanderen is een administratieve cel nodig en die blijft bij de huidige subsidiëring
als emanatie van een cultuurpolitiek beleid ontoelaatbaar schraal.
Het VTI vertrekt vanuit de overtuiging dat, mocht gescheiden optrekken voor een
gemeenschappelijk doel ooit al enige zin hebben gehad, dit in de huidige conjunctuur
in elk geval heilloos is wil iets van de doel- of taakstelling werkelijkheid worden.
Daarom moeten pressiegroepen hand in hand verder gaan, moeten
publikatie-initiatieven gebundeld worden, moet principiële samenwerking met de
produktie-eenheden, de gezelschappen gezocht en geconstrueerd worden, moet een
structurele subsidie niet in de al zo krappe produktiesector worden gevonden maar
in een nieuwe libellering die een fundamentele beleidsoptie uitdrukt. Samenwerken
aan een betere toekomst is in Vlaanderen niet makkelijk; vanuit de beoogde eenheid
van streven en slagen wil het VTI deze historische ervaring, althans in de sector van
het theater, ombuigen.
Samenvattend. Het VTI beoogt een permanente bijdrage te leveren tot het optimaal
functioneren van het theater in de samenleving door het vergroten en verruimen van
kennis en het bevorderen van meningsvorming t.a.v. deze kunst. Het richt zich op
en staat in dienst van de professionele theaterwereld en alle in het theater
geïnteresseerden. Het wil, concreet, het start- of verzamelcentrum zijn van talloze
activiteiten te baseren op de verschillende taken en takken van de theaterkunst in
Vlaanderen.
Carlos Tindemans
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Boekbespreking
Filosofie
H.J. Heering e.a., Vier joodse denkers in de twintigste eeuw: Rosenzweig,
Benjamin, Levinas, Fackenheim, Kok Agora, 1987, 135 pp., f 22,75.
In vergelijking met elders is er in het Nederlandse taalgebied - met Martin Buber en
Emmanuel Levinas als uitzonderingen - nog weinig van en over hedendaagse joodse
denkers gepubliceerd. Deze achterstand pogen de auteurs van deze bundel studies
wat in te lopen met artikelen die oorspronkelijk dienden als voordrachten voor het
werkgezelschap Philosophia Judaica. Het toeval wil dat de vier gepresenteerde
eigentijdse joodse denkers ook uit zeer verschillende windstreken en taalgebieden
afkomstig zijn, zodat er een heel aardig overzicht ontstaat. Bij de meeste lezers zullen
Franz Rosenzweig en Emmanuel Levinas wat meer bekend zijn dan Walter Benjamin
en Emil Fackenheim. Daarom vind ik het zo bijzonder jammer dat de artikelen over
de twee laatstgenoemde, min of meer onbekende wijsgeren opvallend veel moeilijker
zijn dan de bijdragen over Rosenzweig en Levinas (en dat kan nóóit alleen maar het
gevolg zijn van het feit dat hun denken ook ingewikkelder is!). Nadat de vier joodse
denkers aan de lezers zijn gepresenteerd kan natuurlijk de vraag niet ontweken worden
in hoeverre er van een specifieke joodse wijsbegeerte gesproken kan worden. Het is
de emeritus hoogleraar Heering, ook de auteur van het artikel over Rosenzweig, die
daarover in een bijzonder helder overzicht een grondige samenvatting geeft van de
meningen en standpunten. Elke bijdrage gaat uiteraard vergezeld van een
literatuuropgave, waarin - zo mogelijk - Nederlandstalige titels zijn opgenomen. Ik
hoop dat onder de auspiciën van het werkgezelschap Philosophia Judaica binnen niet
al te lange tijd méér van dit soort publikaties zullen verschijnen.
Panc Beentjes

Søren Kierkegaard, Stadia op de levensweg, studiën door verschillende
personen, bijeengebracht, bezorgd en uitgegeven door Hilarius Boekbinder,
ingeleid door drs. W.R. Scholtens, vertaald door Jan Marquart Scholtz,
Meulenhoff, Amsterdam, 1987, 538 + LV + XXXII pp., (2 bdn.), f 39,50/BF.
790 (per deel).
Een van de factoren die het oeuvre van Kierkegaard zo moeilijk te doorgronden
maken is zijn voortdurende standpuntenwisseling. Teneinde een zo volledig mogelijk
zicht op de in principe oneindige concrete werkelijkheid te verkrijgen tracht
Kierkegaard de fenomenen steeds weer opnieuw vanuit verschillende gezichtshoeken
te benaderen. De verschillende perspectieven vullen elkaar aan, volgen elkaar op en
vertonen onderling een zeker hiërarchisch verband. Een dergelijk spel met
gezichtspunten komt in de Stadia op de levensweg wel heel duidelijk naar voren.
Niet minder dan vijf ‘auteurs’ komen hierin aan het woord, elk met zijn eigen houding,
elk woordvoerder van een bepaalde fundamentele houding ten aanzien van de centrale
levensproblemen. Het meest wezenlijke voor Kierkegaard is daarbij de
ethisch-religieuze opgave van de mens en het is die problematiek die in dit boek aan
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de hand van het existentiële vraagstuk van de liefde wordt geanalyseerd. In een viertal
fasen geeft Kiekegaard een overzicht van de mogelijke levenshoudingen die de mens
ten aanzien van deze vragen kan innemen. De vier fasen liggen in zekere zin in
elkaars verlengde, al mogen ze volgens de vertaler niet
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zonder meer als opeenvolgend worden beschouwd en vervangt Kierkegaard het
woord ‘stadia’ later in het boek door ‘existentiesferen’. Na een eerste ontsnapping
aan het gedachtenloos burgerdom (Kiekegaards doodsvijand bij uitstek), komt de
mens terecht in een ethisch nihilisme, dat in dit boek geïllustreerd wordt door een
reeks tafelredes over de liefde die stuk voor stuk uitmunten in cynisme en de wereld
wijsheid van de homme joyeux. Gevolgd wordt dit door de bezonkener houding van
de bewust ethisch levende burger, geëxemplificeerd in de lofzang van rechter Vilhelm
op het gehuwde leven en de echtelijke liefde. Weliswaar is deze in zijn existentie tot
een hoger plan opgeklommen, maar het ontbreekt hem aan het waarachtig gevoel
voor het menselijke tekort, dat pas de definitieve aanstoot tot de religieuze sprong
kan geven. Deze gekwelde fase illustreert Kierkegaard met het lange dagboek van
een ongenoemd persoon (‘iemand’: Quidam), die in zijn worsteling met zijn verloofde
levensstaat nog het meest van de Kierkegaard van de affaire Regine Olsen weg heeft,
zonder dat deze overigens aan de auteur mag worden gelijkgesteld. Hoe krachtig
Kierkegaards vermogen tot gedaanteverwisseling en onthechte observatie ontwikkeld
was blijkt uit het laatste boek, waarin hij, als Frater Taciturnus, een koele analyse
van Quidams kwellingen geeft en onthult dat deze niet meer is dan het produkt van
zijn drang tot ‘experimenteren’ met het bestaan. In dit kaleidoscopisch panorama
toont Kierkegaard wat hij als literator, observator en denker vermag. Spreken de
eerste twee kwalificaties voor zichzelf, in de doorgronding van het laatste aspect zal
de lezer de voortreffelijke inleiding van Scholtens niet graag ontberen. Jan Marquart
Scholtz, die eerder het aan het eerste deel van het boek sterk verwante Dagboek van
de verleider vertaalde, zorgde voor een uitstekend Nederlandse weergave (voor zover
dat men zonder kennis van het Deens beoordelen kan), waarin de stijl- en
toonverschillen van de diverse secties van het boek volledig tot hun recht komen.
Het meest spectaculaire is daarbij ongetwijfeld het eerste gedeelte, waarin de scherpe
verbaliteit van de disgenoten de vertaler alle kans geeft om uit te pakken. Het is ook
verreweg het meest onderhoudende gedeelte. Want hoeveel respect men ook voor
de wijsgerig-religieuze ernst mag hebben, de menselijke zwakheid is nu eenmaal
verdorven genoeg om zich eerst en vooral te laten verleiden door de brille van een
geestig en malicieus vertoog.
Ger Groot

Immanuel Kant, Over de gemeenplaats: dat kan in theorie wel juist zijn,
maar deugt niet voor de praktijk, ingeleid vertaald en geannoteerd door
prof. dr. B. Delfgaauw, Kok Agora, Kampen, 1987, 90 pp., f 17,50.
Onlangs verscheen in de reeks Kok/Agora al Delfgaauws vertaling van Kants De
eeuwige vrede (zie bespreking in Streven, mei '87). Binnen hetzelfde kader is nu het
twee jaar oudere essay Over de gemeenplaats uitgebracht. Beide boekjes hangen
sterker met elkaar samen dan de titel suggereert. Een tegenstelling tussen theorie en
praktijk betekent voor Kant een tegenstelling tussen een regel en de uitvoering daarvan
- met andere woorden een logisch schandaal. Waar beide sferen al een discrepantie
vertonen, daar is dat voor hem het gevolg van een gebrek, niet van een overmaat aan
theorie, zoals het in de titel aangehaalde wereldwijze gezegde suggereert. En waar
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Kant zich opwerpt als pleitbezorger van de theorie, daar doet hij dat met name in
ethisch perspectief, dat tenslotte bij uitstek de verhouding tussen regel en daad tot
object heeft. Hij werkt de vraagstelling uit in drie trappen van opklimmende reikwijdte
(‘algemeenheid’ zou hier een verkeerd woord zijn): op het vlak van de moraal, op
dat van het staatsrecht en tenslotte van het volkenrecht. Het is op dit laatste vlak dat
de uiteenzetting vanzelf uitloopt op het vraagstuk van oorlog en vrede en de gedachte
van een ‘volkerenbond’, die in De eeuwige vrede verder zal worden uitgewerkt.
Delfgaauw heeft in zijn presentatie uitdrukkelijk gekozen voor een zo groot mogelijke
toegankelijkheid. Kants vaak onoverzichtelijke zinnen zijn terecht in stukken geknipt
en op andere wijze gefatsoeneerd. Of de alinea-indeling en Kants eigen spatiëring
en cursivering ook gewijzigd hadden moeten worden lijkt me een twijfelachtiger
zaak, wat nog sterker geldt voor het weglaten van Kants eigen voetnoten. Weliswaar
wordt veel daarvan door Delfgaauw reeds in zijn inleiding of zijn eigen annotaties
weergegeven, maar men had toch liever de tekst van Kant zelf in handen gehad. De
vertaaltheorie gebiedt dat nu eenmaal, en
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niet ten onrechte. Ook hier had de praktijk de theorie misschien beter kunnen volgen.
Ger Groot

Emile De Strycker, Beknopte Geschiedenis van de Antieke Filosofie, DNB,
Kapellen & Ambo, Baarn, 1987, 232 pp.
Tussen de ‘leerboeken’ over de antieke filosofie neemt dit handboek sinds zijn
verschijnen in 1967 een uitmuntende plaats in. De derde uitgave is verrijkt met een
achtste hoofdstuk: Enkele beschouwingen over de Griekse filosofie in haar verhouding
tot de antieke cultuur en tot het moderne denken; oorspronkelijk gepubliceerd als nr.
34 van de Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren
en Schone Kunsten (1972). Wie ooit het geluk had college te lopen bij professor De
Strycker ontdekt hier dat de scherpzinnige analyticus ook over een synthetische gave
beschikte en dat zijn ‘antieke’ wijsheid verder reikte dan de Hellenistische tijd. Deze
vermeerderde druk is een postuum eerbetoon aan een klassieke geest die ons van de
‘overzijde’ blijft toespeken.
Hugo Roeffaers

Godsdienst
Etienne Charpentier, Wegwijs in het Oude Testament, Ten Have, Baarn,
1987, 123 pp., f 29,50 (voor België: Westland, Schoten).
De inmiddels gestorven Etienne Charpentier (1930-1981) studeerde zowel te Rome
als aan de beroemde Ecole biblique et archéologique te Jeruzalem. Van het Frans
episcopaat kreeg hij daarna opdracht tot het schrijven van boeken die de bestudering
van de bijbel moesten bevorderen. En zo zijn er in de loop der jaren heel wat
publikaties van zijn hand verschenen. In de Nederlandstalige uitgave van zijn inleiding
op het Oude Testament - de oorspronkelijke Franse editie is van 1980 - kan de lezer
van begin af aan vaststellen dat deze Franse geleerde een langdurige ervaring op het
gebied van het bijbelonderricht heeft opgedaan. Het gebeurt niet zo vaak dat ik bij
het ter hand nemen van een boek onmiddellijk echt enthousiast ben, maar hier is dan
de bekende uitzondering op de regel! Het boek bestaat uit acht hoofdstukken, en dat
blijkt met opzet zo gedaan. Het is namelijk ongeveer de hoeveelheid stof die een
bijbelgroep in één jaar tijds kan verwerken. Elk hoofdstuk is verdeeld in paragrafen
van twee à drie pagina's en elke paragraaf is afzonderlijk te lezen. Elk van de
hoofdstukken is volgens hetzelfde schema opgebouwd. Als opening wordt steeds
een samenvattend overzicht gegeven van een gedeelte uit Israëls geschiedenis. Daarna
volgt een weergave van de bijbelse geschriften welke in die periode te boek zijn
gesteld. Vervolgens worden aan de lezer(s) suggesties gedaan om bepaalde centrale
teksten - alleen of in groepsverband - nader te bestuderen. Tenslotte wordt gevarieerde
documentatie geleverd, die steeds in een apart kadertje is gezet. Het kan daarbij gaan
om uitleg van belangrijke of moeilijke woorden, om teksten uit de ‘heidense’ oudheid
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die men kan vergelijken met de besproken bijbeltekst, om theologische overwegingen
e.d. Alleen het achtste hoofdstuk steekt anders in elkaar. Daarin gaat het over
eenzelfde soort teksten: de Psalmen (die nu eenmaal onmogelijk exact te dateren zijn
en dus ook niet volgens het beschreven schema behandeld kunnen worden). Het boek
staat naar mijn oordeel op een bijzonder hoog didactisch peil. Ik acht het zonder
meer een aanwinst voor ons taalgebied en dat is, naar ik vermoed, niet in de laatste
plaats te danken aan de vertaler/bewerker! Soms kan men met de auteur van mening
verschillen over inhoudelijke zaken. Zo vraag ik mij af of de schrijver van Kronieken
wel de geschiedenis wil schrijven vanaf Abraham tot Ezra (p. 79); is het niet veeleer
zo, dat het gaat om de geschiedenis vanaf David tot Ezra? Soms is men heel even
het spoor bijster als gevolg van een storende zetfout (op p. 70 onderaan gaat het niet
om Deut. 24,7, maar om Deut. 34,7; en op p. 77 leze men in plaats van Jesaja 16 een
aantal malen: Jesaja 61). Al met al een echt werkboek dat men liefst in groepsverband
ter hand moet nemen!
Panc Beentjes
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Etienne Charpentier, Wegwijs in hel Nieuwe Testament, Ten Have, Baarn,
1987, 128 pp., f 29,50 (voor België: Westland, Schoten).
Dit boek is anders opgezet dan het zojuist besproken deel over het Oude Testament.
Na een eerste hoofdstuk over de wereld waarin de eerste christenen leefden (het
Romeinse Rijk; Palestina) en een zeer instructief tweede hoofdstuk over de diverse
stadia die binnen het paasgebeuren kunnen worden onderscheiden, wordt in elk van
de zes overblijvende hoofdstukken eerst een bepaalde auteur behandeld (Paulus,
Marcus, Mattheus, Lukas, het oeuvre van Johannes, de Openbaring), en in de tweede
helft een specifiek thema uit dat werk belicht dat de vroegste christengemeenschap
bezighield. Ook deze inleiding in het Nieuwe Testament zit didactisch erg goed in
elkaar. Jammer alleen dat af en toe aanduidingen die in het Franse origineel
voorkomen (‘kader links’, p. 74; ‘kolom hiernaast’, p. 86) zonder meer zijn
overgenomen in de Nederlandstalige uitgave, waar ze echter op een ándere plaats
zijn terechtgekomen. In het overzicht van de Bergrede (p. 79) wordt jammer genoeg
de afwijkende structuur die Lucas heeft ten opzichte van Mattheus niet toegelicht.
Dat Lucas de zaligsprekingen vergezeld laat gaan van parallelle weeroepen (6, 24-26)
is juist zo'n tekenend detail. Maar de lezer(es) die de teksten goed bestudeert zal daar
ook zelf wel op stoten. Of men dit deel kan doorwerken zonder gebruik te maken of
weet te hebben van Wegwijs in het Oude Testament zal van persoon tot persoon
verschillen. Mij komt voor dat het veel beter is eerst dát deel over het O.T. te
bestuderen. In de literatuuropgaven zou ik in elk geval nog het boek van G. Lohfink,
Lezen achter de woorden. Literaire vormen in de bijbel (KBS, Boxtel, 1975) genoemd
willen zien, mede omdat het ook werkmateriaal bevat. Ons taalgebied is mijns inziens
verrijkt met twee bijzonder aardige boeken; ik denk dat ze vrij snel zich een plaats
in veler harten zullen verwerven.
Panc Beentjes

J. Scharbert, Genesis 12-50 (Die Neue Echter Bibel, Lieferung 16),
Würzburg 1986, pp. 121-307, DM. 34 (bij intekening DM. 29).
Het feit dat dit deel de paginering voortzet vanuit het eerder verschenen commentaar
op Genesis 1-11 (Lieferung 5) deed bij mij onmiddellijk de gedachte opkomen te
onderzoeken of de auteur ook beide delen van Genesis met elkaar in verband brengt.
En eerlijk gezegd viel dat wat tegen. In de uitleg van Genesis 12, 1-9 vind je namelijk
nergens een terugkoppeling naar wat doorgaans de ‘oergeschiedenis’ wordt genoemd.
Natuurlijk is met Abraham iets nieuws begonnen: ‘die Wende in der
Menschengeschichte’ (p. 121). Maar dat de schakel tussen beide gedeelten uitgerekend
in 11, 30-32 te vinden is, wordt de gebruiker van althans dit deeltje niet gewaar in
de inleiding op de aartsvaderverhalen (pp. 121-125). Gelukkig bezorgt de schrijver
ons ook aangename verrassingen. Genesis 38 bijvoorbeeld, dat meestal als een lastige
zwerfkei wordt aangemerkt binnen de Jozefgeschiedenis (Genesis 37-50), krijgt door
Scharberts uitleg een uitzonderlijk goede verankering in deze totale context;
uiteindelijk neemt iemand het verhaal eens echt serieus. Maar even tevoren, te weten
in Genesis 37, 3 slaat de schrik je echter weer om het hart. Daar lezen we: Von J (=
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de Jahwist, PCB) kennen wir keinen Notiz darüber, dass Jacob einmal seinen Namen
geändert bekam’ (p. 238). De lezers van het boek Genesis weten wel beter: dat is
toch in 32, 38 gebeurd! Neen, zegt Scharbert, bij de uitleg van die Jabbok-passage:
‘Hier hat erst ein späterer Tradent die Namensänderung eingetragen...’ (p. 222). Alsof
de lezer alleen maar geïnteresseerd zou zijn in de wordingsgeschiedenis van de tekst
en niet in de zeggingskracht ervan! Wanneer Genesis 37, 3 het heeft over Ismaël (en
dus niet over Jacob) wordt Genesis 32, 28 (‘jouw naam zal niet langer Jacob luiden,
maar Ismaël...’) wel degelijk bekend verondersteld bij de lezer van het eerste
bijbelboek! Krijgt de gebruiker van dit commentaar dus enerzijds af en toe rasechte
staaltjes van de klassieke literair-historische benadering voorgetoverd, op andere
momenten wordt men verrast met mijns inziens méér ter zake doende toelichtingen.
Panc Beentjes
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J. Becker, 1 Chronik (Die Neue Echter Bibel, Lieferung 18), Echter Verlag,
Würzburg, 1986, 120 pp., DM. 28 (bij intekening op de serie DM. 24).
De boeken 1 en 2 Kronieken zijn vrijwel zeker de minst gelezen geschriften van het
gehele Oude Testament. Bij een oppervlakkige kennismaking lijkt het er inderdaad
op dat ze - vergeleken met de parallelverhalen in 1-2 Samuël en 1-2 Koningen weinig nieuws te bieden hebben. Gunt men zich echter wat tijd en rust, dan blijkt
Kronieken, dat is ingebed in een speciale theologie, een heel eigen zicht op de
geschiedenis van Ismaël te ontvouwen. Uiteraard is het heel moeilijk om binnen het
bestek van een zo klein commentaar als het onderhavige aan alles gedetailleerd
aandacht te besteden. Maar toch weet Becker de lezer van de nodige informatie te
voorzien om ook aan het boek Kronieken vreugde te kunnen beleven. Met name aan
de zgn. ‘rand-concordance’ en de kritische noten die hij bij sommige vertalingen van
de gebruikte ‘Einheitsübersetsung’ plaatst zal menig gebruiker veel kunnen hebben.
Ik hoop dat deze lijn zich zal voortzetten in het commentaar op 2 Kronieken, dat nog
veel ‘theologischer’ vertelt.
Panc Beentjes

Jo Tigcheler, Gemeenschappen in het Nieuwe Testament, Kok, Kampen,
1987, 137 pp., f 19,90.
Hoewel we het ons als gebruikers van het Nieuwe Testament lang niet altijd goed
realiseren, zijn er in dat NT verschillende typen van gemeenschap te onderscheiden.
Afhankelijk van tijd en plaats én van de concrete problemen die zich voordeden
hebben de vroege christenen hun idealen steeds opnieuw geformuleerd en gestalte
gegeven. Zo zijn er verschillende modellen van christen-gemeenschappen aan te
wijzen binnen het NT. Op een bijzonder duidelijke manier laat Jo Tigcheler - die als
docent verbonden is aan het Titus Brandsma Instituut en de Theologische Faculteit
van de Katholieke Universiteit van Nijmegen - aan de hand van 7 (!)
nieuwtestamentische passages niet alleen zien welke idealen er leefden, maar ook
welke teleurstellingen, conflicten, spanningen en crises men te verwerken kreeg. Zo
wordt de lezer achtereenvolgens binnengevoerd in de wereld van de Emmausgangers
(Lukas 24), de eerste christengemeenschap van Jeruzalem (Hand. 2 en 4) en hun
eerste conflicten (Hand. 6, 8, 11 en Galaten 2), de gemeenschap in Korinthe (1 Kor.
10-11), hun verdeeldheid en discriminatie (1 Kor. 12), om te besluiten met de
apocaliptische redevoering van Marcus 13 en de zgn. ‘Laatste Oordeel’-passage in
Matth. 25, 31-46. Na deze 7 zéér aantrekkelijk en helder geschreven hoofdstukken
doet de auteur een mijns inziens uitstekende zet door in het afsluitende hoofdstuk
(pp. 98-137) de verschillende gemeente-modellen in onderlinge vergelijking te
bespreken, steeds aan de hand van 5 terugkerende items. Toch zit er methodisch iets
niet goed; de schrijver gaat in dit slothoofdstuk namelijk voorbij aan enkele teksten
die hij in eerdere hoofdstukken heeft geanalyseerd en becommentariëerd en voegt
nieuwe gegevens toe (oa. het Johanneische en het na-Paulijnse gemeentemodel) die
niet berusten op eerder besproken teksten. De schrijver moet - getuige zijn
uitdrukkelijke vermelding ervan (p. 99) - ook zelf met die door mij als storende factor
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ervaren discrepantie hebben gezeten. Maar afgezien van dit aspect is het een
voortreffelijk werkje. Het lijkt mij dat het met name voor bijbelgroepen in een leemte
voorziet. Slechts zelden verschil ik met Tigcheler van mening; één van die weinige
keren betreft het geval dat Luk. 24, 26-27 ingevuld dient te worden met Jesaja 51-53
(p. 13). Ik acht zoiets een exegetisch niet te staven bewering. Ondanks de
gesignaleerde punten van kritiek hebben we hier een studie op tafel die bijzonder
warm wordt aanbevolen.
Panc Beentjes

Riet Bons-Storm, Denise Dijk, e.a., Zij waait waarheen zij wil. Opstellen
over de Geest, aangeboden aan Catharina J.M. Halkes, Uitgeverij Westland
n.v., Schoten (Ten Have, Baarn), 1986, 159 pp., BF. 498.
Eind 1986 nam prof. dr. Catharina Halkes afscheid als bijzonder hoogleraar
Feminisme en Christendom aan de Theologische Faculteit van Nijmegen. Ter
gelegenheid daarvan hebben 15 vrouwen en één man haar een bundel opstellen
aangeboden. Dat alle bijdragen cirkelden rondom de thematiek van de Geest is niet
zo verwonderlijk, wanneer men bedenkt dat in veel publikaties van Catharina Halkes
juist de Geest een belangrijke plaats inneemt. Het thema van ‘de Geest’ wordt in
deze feestbundel op verschillende wijzen verkend en belicht: exegetisch,
kerkhistorisch, moraaltheologisch, dogmatisch, pastoraal-theologisch, litur-
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gisch en ecclesiologisch. Het belang van de bijdragen is gelegen in het feit dat het
boek niet alleen een beeld schetst hoe er op verschillende deelgebieden van de
theologie over de Geest is geschreven, maar óók waar in de (moderne) theologie nog
duidelijk leemten zijn aan te wijzen, wanneer het over de Geest gaat. Dat het niet
alleen oud-studenten van Mevrouw Halkes zijn die een bijdrage voor deze feestrede
hebben geleverd, maar dat we ook internationaal erkende theologes vinden als
Rosemary Radford Ruether en Luise Schotroof geeft deze studie extra allure.
Panc Beentjes

W.M.E. Logister, K.-W. Merks, H.J.M. Vossen, H.P.J. Witte (red.), Twintig
jaar ontwikkelingen in de theologie. Tendensen en perspectieven, Kok,
Kampen, 1987, 286, pp., f 36.
In het jaar 1967 werden de tientallen grootseminaries die Nederland rijk was
geconcentreerd in vier katholieke instellingen voor wetenschappelijk theologisch
onderwijs (KIWTHO's): Amsterdam, Utrecht, Tilburg en Heerlen. In deze publikatie
- die is opgedragen aan bisschop Ernst van Breda bij gelegenheid van zijn 70e
verjaardag - kijkt de wetenschappelijke staf van de Theologische Faculteit Tilburg
terug op twee decennia theologie-beoefening. Het is een boeiend, af en toe ook wel
erg geleerd boek geworden waarin ieder die geïnteresseerd is in de ontwikkeling(en)
van de theologie na Vaticanum II een ongekende hoeveelheid informatie en uitvoerige
analyses op elk deelgebied van de godgeleerdheid kan vinden. De bijdrage van Dr.
Jan Holman over ‘Twintig jaar theologie van het Oude Testament’ is één van de
artikelen die mij het meest is bijgebleven. Dat heeft niet alleen te maken met mijn
eigen beroep, maar ook met de opmerking die hij op pagina 37 maakt en mij uit het
hart gegrepen is: ‘Symptomatisch is het gemak waarmee katholieken de bijbelse bron
van de theologie nog steeds vaak afkorten als “het evangelie”’. Wie daarvan een
onmiddellijke bevestiging wenst te ontvangen behoeft slechts het ‘Ten Geleide’ van
deze bundel voor zich te nemen, waar de redactiecommissie opmerkt: ‘In deze bundel
doen een aantal docenten van onze faculteit voor hun onderscheiden vakgebieden
verslag van de veelsoortige wetenschappelijke pogingen om het Evangelie bij de tijd
te brengen en de tijd bij het Evangelie’ (p. 7). Het missioneren kan dus in eigen kring
beginnen! Zonder andere bijdragen te kort te willen doen wil ik uw bijzondere
aandacht vragen voor de opstellen van G.M. Lukken en L. van Tongeren die zich
met liturgie bezighouden. De bundel mag beschouwd worden als een initiatief
waarmee de Tilburgse theologische faculteit de andere weer eens het nakijken geeft.
Panc Beentjes

Sociale wetenschappen
Neil Postman, Wij amuseren ons kapot. De geestdodende werking van de
beeldbuis, Het Wereldvester/Unieboek, Houten, 1986, 167 pp.
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‘The medium is the message’, profeteerde Marshall McLuhan naar het einde van de
jaren zestig. Deze indertijd ophefmakende stelling werd in de loop van de jaren
zeventig door talrijke communicatiedeskundigen verlaten voor meer marxistisch
geïnspireerde analyses. Daar stonden niet langer de kenmerken van het
communicatiekanaal centraal, maar wel de ideologie en de identiteit van de
‘uitzenders’. Neil Postman reactualiseerde onlangs de opvatting van McLuhan in
zijn wereldwijde bestseller Amusing ourselves to death (1985), die nu ook een
Nederlandse vertaling kreeg. Zijn hoofdstelling luidt dat het voor een tijdvak
toonaangevende medium het maatschappelijke discours ten diepste beïnvloedt. Het
Typografisch Tijdperk (Postman houdt van hoofdletters) of het tijdperk van de
drukpers privilegieert uiteraard het geschreven woord en, meer algemeen, de rationele
argumentatie omtrent ideeën en meningen. Woorden bezitten immers per definitie
een proportionele inhoud en betekenis, zodat tegenstrijdige argumenten of foutieve
redeneringen de aandachtige lezer maar moeilijk kunnen ontgaan. Aan de hand van
de beroemde debatten tussen Abraham Lincoln en Stephen Douglas, de beginnende
reclame, de rechtspraak en de toenmalige populair-godsdien-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

471
stige traktaten toont Postman aan dat de door het geschreven woord bevorderde
denkkwaliteiten het hele maatschappelijke leven doordrongen in het 18e en 19e
eeuwse Amerika. De telegrafie en vooral de fotografie brachten daar voor het eerst
verandering in. Met beelden kan je geen coherent betoog opbouwen, geen mening
beargumenteren, en geen abstracte ideeën ontvouwen. De kiekeboe-wereld van de
beeldtaal is daarom noodzakelijk onsamenhangend en Uiterst triviaal. Met de komst
van de televisie was het hek voorgoed van de dam. Bewegende beelden lenen zich
evenmin voor de overdracht van coherente informatie of de opbouw van een hecht
doortimmerd betoog. Televisie, zo besluit Postman, kan slechts één iets: amuseren,
onderhouden, entertainen met leuke plaatjes en praatjes. Toch sluit hij zich niet aan
bij het uitgebreide koor van TV-critici dat voortdurend klaagt over vervlakking of dichter bij huis - vertrossing. Wat Postman verontrust is dat de televisie als dominant
medium het serieuze discours bemeestert. Politiek wordt een kwestie van ‘overkomen’,
godsdienst krijgt Las Vegas-allures (de TV-shows van de televangelisten), onderwijs
moet leuk en vooral ‘aanschouwelijk’ zijn, enz. Romans, essays, opstellen, columns,
politieke verslaggeving, enz. dienen voortaan onderhoudend te zijn willen ze
überhaupt nog worden gelezen door een enigszins breed publiek. Deze verleuking
van de totale cultuur, incluis de zgn. hogere regionen ervan, brengt volgens Postman
het toekomstvisioen van Aldous Huxley beangstigend dichterbij. De cultuur verandert
in één groot pretpark, de wereld wordt een Brave New World waarin plezier de
maatstaf van alle dingen is. En een samenleving waarin door de meerderheid van de
burgers nog slechts wordt gelachen en niet langer wordt nagedacht, is wellicht even
onaantrekkelijk als de door Orwell geschilderde Big Brother - dictatuur. Op Postmans
betoog, dat overigens hoogst amusant en onderhoudend is (‘If you can't beat them,
join them’?), valt uiteraard nogal wat op af te dingen. Maar de globale stootrichting
van zijn kritiek lijkt mij meer dan juist. De Humorisering van de gehele cultuur is
ook in Vlaanderen nog slechts een kwestie van tijd.
Rudi Laermans

Politiek
P. Van de Meerssche, De deuren open? China na Mao, Davidsfonds,
Leuven, 1987, 279 pp.
Na boeken over oa. Japan, Israël, Europese integratie, de Noord-Zuid relatie... begeeft
Van de Meerssche zich hier op nieuw terrein. Hij biedt de lezers een stevige analyse
van de recente ontwikkelingen binnen de Chinese maatschappij, doorspekt met
kritische noten, met verwijzingen naar relevante processen in andere landen en naar
het internationaal politiek gebeuren. Het uitgangspunt is de vraag: zijn de
hervormingen in China onomkeerbare feiten of tactische toegevingen? S. heeft niet
de pretentie het definitieve antwoord op deze vraag te geven. Hij biedt de lezer ‘enige
informatie’ en formuleert ‘enige bedenkingen’. Het boek bevat drie delen. In een
eerste deel worden de vier moderniseringen nader onder de loupe genomen: de
hervormingen in landbouw, industrie, wetenschap (en technologie) en volksleger.
Een tweede deel behandelt de buitenlandse dimensie van het hervormingsbeleid. De
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open deur politiek komt hier uitgebreid aan bod. Vervolgens beschrijft S. enkele
uitdagingen waar hedendaags China mee te kampen heeft. Het alom gekende
bevolkingsprobleem, de al te materialistische ingesteldheid van de jongere generatie,
de door de Culturele Revolutie getekende intelligentia, de perikelen rond de inlijving
van Hong Kong. Ondertussen rekent de auteur af met allerlei mythes. Om er enkele
te noemen. De mythe van de Culturele Revolutie en de grote sprong voorwaarts. De
mythe van de discontinuïteit in de Chinese ontwikkeling. De mythe dat Deng Xiaoping
een ‘liberaal’ is (de vijfde modernisering, de democratisering van het politieke systeem
is nog niet voor morgen). De mythe rond het open deur beleid. Hierover schrijft de
auteur terecht dat het open deur beleid geen doel is maar een middel (p. 17). Een
middel dat bovendien selectief is en beperkt. Selectief, in de zin dat de buitenlandse
handel en buitenlandse investeerders moeten aansluiten bij de prioriteiten die erkend
worden in het zevende vijfjarenplan. Beperkt, omdat de Chinese importmogelijkheden
bepaald worden door de export (p.
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231). Hierbij aansluitend wordt ook de mythe van de haast onbeperkte
consumentenmarkt genadeloos doorprikt. In zijn besluit ontkent Van de Meerssche
evenwel niet dat er heel wat veranderd is, dikwijls ten goede. Maar hij wijst op de
finaliteit van de hervormingen, die enkel en alleen geschieden ‘in functie van de
versteviging van het socialistisch staats- en maatschappijmodel en de primauteit van
de Chinese communistische partij’ (p. 247).
J. Oosterwaal

Economie
E.E. Berns, Adam Smith. Ethiek, politiek, economie, Tilburg University
Press, Tilburg, 1986, 325 pp., f 42,20.
Adam Smith is eerst en vooral bekend als de schrijver van het werk dat de
economische wetenschap in het leven riep, de Inquiry into the Nature and Causes
of the Wealth of Nations, en geldt daarmee voor velen nog steeds als de ‘aartsvader’
van de economie. In werkelijkheid was zijn positie echter aanzienlijk gecompliceerder,
maar ook veelzijdiger. Om te beginnen is er reeds door velen op gewezen dat de
beroemde Wealth of Nations eigenlijk geen enkele gedachte bevat die al niet eerder
door Schotse of Franse denkers onder woorden was gebracht. Anderzijds beperkte
Smiths aandacht zich bepaald niet alleen tot datgene wat we nu ‘economie’ noemen.
Zelf zag hij zijn arbeid eerst en vooral liggen op het gebied van de moral philosophy,
waarvoor hij in Glasgow enkele jaren een leerstoel bekleedde. In deze bundel, de
vrucht van enkele jaren gezamenlijk lezen en bestuderen van het werk van Smith,
wordt door docenten van de Tilburgse universiteit de bredere bedding van Smiths
economisch hoofdwerk in deze dubbele dimensie nader onderzocht. Uitvoerig wordt
nagegaan hoe Smith zich verhield ten opzichte van zijn tijdgenoten en onmiddellijke
voorgangers, de denkers van de Schotse Verlichting en de Franse fysiocraten.
Daarnaast wordt de bredere politiek-sociale filosofie van Smith belicht, waarbij
voortdurend de eenheid van het oeuvre voorop gesteld wordt. Dat alles levert een
bijzonder uitgewogen beeld op van het denken van Smith in zijn totaliteit, waarbij
bepaalde interne contradicties vanzelf blijken weg te vallen. Van gedwongen
harmonisatie is daarbij zeker geen sprake, wat ook blijkt uit de kleine
nuanceverschillen die tussen sommige bijdragen merkbaar blijven. Een interessante
bundel, kortom, die echter stilistisch nogal wisselende kwaliteiten vertoont. Aparte
vermelding verdient in ieder geval de bijdrage van B. Hamminga, die op indringende
en uiterst onderhoudende wijze de doorwerking van Smiths economisch
gedachtengoed bespreekt.
Ger Groot

Hans Dirk Van Hoogstraten e.a., Zoeklichten in de nacht van het kapitaal.
Een discussie over de theologie van A.Th. Van Leeuwen, Protestantse
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Stichting tot Bevordering van het Bibliotheekwezen en de
Lectuurvoorlichting in Nederland, Voorburg, 1987, 120 pp., f 14,75.
In deze bundel wordt de discussie voortgezet die in Nederland op gang is gekomen
met de publikatie van A.Th. Van Leeuwens De nacht van het kapitaal (SUN,
Nijmegen, 1985). Andere onderdelen van dat debat kan men terugvinden in het
Tijdschrift voor Theologie (25e jaargang, 1985, nrs. 1 en 2) en in een publikatie van
Eltheto (nr. 69, Zeist, 1983). Wat Van Leeuwen voor ogen staat is een marxistische
lezing van het kapitalisme als een totaal-systeem, d.w.z. niet enkel als economisch
stelsel maar ook als burgerlijke religie. Van Leeuwen doet daarbij beroep op teksten
van A. Smith, Aristoteles (wiens denken hij achter de geschriften van Proudhon
ontwaart) en Marx (wiens analyse van het waren-fetisjisme de sleutel vormt tot de
ontmaskering van het kapitalisme als verborgen religie). In deze bundel komen de
sympathisanten van Van Leeuwens analyse aan het woord. Er worden interessante
aanvullingen geleverd op de centrale these van Van Leeuwen (het kapitaal functioneert
in de burgerlijke maatschappij als God) op het gebied van bijbellezing, theologie,
feminisme en neo-marxistische filosofie. De Nederlandse discussie loopt echter het
gevaar tezeer gemonopoliseerd te worden door het werk van Van Leeuwen. Dat is
spijtig, omdat gelijkaardige reflecties aan de gang zijn in andere taalgebieden (bijv.
in Following Christ in a Consumer
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Society van John F. Kavanaugh, of The Nature and Logic of Capitalism van Robert
Heilbroner). De bijdrage van Theo Witvliet over Hinkelhammert (Las armas
ideologicas de la muerte, Costa Rica, 1981) vormt hierbij de gelukkige uitzondering.
Ook zou men soms wensen dat A.Th. Van Leeuwen zelf, die op het einde van de
bundel aan het woord komt, zijn verbale grootdoenerij zou laten varen. Zijn
opeenstapeling van paradoxen, spiegels, sleutels geeft aan zijn betoog meer het
aanschijn van een kabbalah, dan van een duidelijke analyse. De zaak waarvoor hij
strijdt verdient beter. Al met al interessante literatuur voor wie de ontwikkeling van
de ‘economische theologie’ wil volgen.
Jef Van Gerwen

Literatuur
Waanzin en vervreemding. Een bloemlezing moderne Nederlandse verhalen,
samengesteld door Rudi van der Paardt, Bert Bakker, Amsterdam, 1986,
271 pp., BF. 390. 28 nieuwe verhalen, De Arbeiderspers, Amsterdam 1987,
339 pp., BF. 498.
Wie de winteravonden nog wil doorbrengen zoals in het TV-loze tijdperk, kan in
beide verhalenbundels boeiende lectuur vinden. De bloemlezing van Van der Paardt
is thematisch van opzet. Na de Tweede Wereldoorlog is het therapeutische schrijven
een bron van fictie geworden die krachtig blijft borrelen bij auteurs die intussen
gecanoniseerd zijn (Claus, Hermans, Mulisch, Wolkers) of toch bijna (Brakman en
Brouwers bijv.), bij echte neurotici (Arens of Biesheuvel), bij de jongste
schrijversgeneratie waartoe Kester Freriks en Hermine de Graaf behoren. De verhalen
die van hen en ook van de nog niet genoemde Blaman, Campert, Hartkamp, Hotz,
Michiels, Minco, Snoek, Bob den Uyl, Vervoort en Walravens opgenomen zijn
bevestigen dat de vervreemding van de mens de literatuur van de voorbije decennia
is gaan overheersen.
28 nieuwe verhalen bevat alleen verhalen van Nederlandse auteurs. Er is geen
bronvermelding en een, al was het maar summiere, situering van nog nauwelijks
bekende auteurs als Nelly Heykamp, Dorinde Van Oort of Joost Zwagerman e.a.
was welkom geweest. De lezer zal merken dat Maarten 't Hart in De Draagmoeder
een visie geeft op de actuele bio-ethische problematiek en dat de Leidense hoogleraar
Ton Anbeek in de huid gekropen is van een student anno 1957. Deze en ook de
meeste andere verhalen gaan over de wijze waarop mensen, mannen en vrouwen,
met elkaar omgaan. Anti-climaxen en ontnuchtering overtreffen in ruime mate de
romantische orgelpunten!
Joris Gerits

Marleen de Crée, Passage, H, Antwerpen, 1987, 20 pp., BF. 398.
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Zoet en droef tegelijk, dat is de smaak van onze liefde. Zo luidt in mijn vertaling het
motto van H. de Montherlant, dat deze cyclus van 20 gedichten, gedateerd 1985,
voorafgaat. In bijna alle gedichten komt de lezer ‘de nacht’ tegen en/of de
metonymisch ermee samenhangende woorden ‘bed’, ‘dromen’, ‘slapen’, ‘lakens’.
Aan het einde van het 12e gedicht wordt zelfs gesteld dat voor ik en jij, wier leven
als een deur afgesloten is, de nacht zichzelf opvolgt en de dag opsluit. Deze cyclus
is dus een nachtelijke passage, in de zin van overtocht zowel als van tekststuk.
Opvallend is ook het tijdsbesef dat deze cyclus draagt: ‘zwerven kan je in het bekken
van de tijd’ (1) of ‘we slapen in zeeën van tijd’ (11), maar ook ondermijnt: daarom
moet men ontsnappen aan de tijd (7), want tijd is verloren tijd (9). Beide motieven,
nacht en tijd, worden in elkaar verstrengeld en intensifiëren elkaar daardoor, zoals
blijkt uit de aanhef van het 9e gedicht: ‘met de trage stap van hen die niets verwachten,
kom je / me vinden op de spandraad / van de nacht. Zwarte mummie / gehurkt in de
lakens van verloren tijd.’ Passage is een gedichtencyclus over een liefdesverhouding,
uitgeleverd aan de nacht en de tijd met de positieve en negatieve connotaties van
beide. Als er staat: ‘Wie kan de liefde dragen zonder / de stilte achter de luiken van
de droom’ (6) wordt bedoelt niemand kan dat. Maar de vraagstelling breekt het
negatieve open. Het slotgedicht begint met de ik, 's morgens liggend in mos en zoete
klaver, en eindigt met de schemer die de liefde komt halen. Opnieuw een passage
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dus, van ochtend naar avond, van vervulling naar gemis én omgekeerd, want de
schemer komt immers de liefde halen ‘met sterren in de mond’. Na Brieven aan
Plinius bevestigt Passage de kwaliteit van het dichterschap van Marleen de Crée.
Joris Gerits

P.H. Dubois, Memoranda. Hermetisch en besterd. Nijgh & Van Ditmar,
's-Gravenhage, 1987, 203 pp., f 36,50.
Een ‘literaire autobiografie (...) bij gebrek aan beter’, aldus omschrijft de nu 70-jarige
P.H. Dubois zijn nieuwste boek in een voorafgaand vademecum. En inderdaad, dit
werk laat zich niet zomaar classificeren, wat de beoordeling ervan - door gebrek aan
vergelijkingsmateriaal - ietwat bemoeilijkt. Een werk dat enigszins als toetssteen
zou kunnen dienen is Wie ik tegen kwam van C.J. Kelk (1901-1981) dat in 1981
eveneens bij Nijgh & Van Ditmar verscheen en nu verramjst wordt. Ondanks het
generatieverschil komen in beide boeken vrijwel dezelfde personen ter sprake.
Opvallend is wel dat Kelk en Dubois elkaar blijkbaar nooit ontmoet hebben. Misschien
heeft het feit dat Kelk Jan Greshoff ooit als ‘het pipse pietje van de literatuur’
omschreef hier iets mee te maken. Greshoff was in die jaren min of meer Dubois'
mentor. De aanpak van Dubois verschilt wel heel erg van die van Kelk: de laatste
gaat systematisch te werk, auteur per auteur, vanaf het begin van de kennismaking
tot op de dag dat deze weer uit Kelks leven verdwijnt, waarna de draad weer wordt
opgenomen met een volgende ontmoeting. Dubois daarentegen gaat strikt
chronologisch te werk. Ook heeft hij de periode in dit boek tot juli 1942 beperkt. Op
die manier krijgt de lezer een boeiend beeld van het literaire in die ‘jaren van onrust’
(zoals het in de ondertitel luidt). Dubois weet het anekdotische waarin Kelk blijft
steken, te overstijgen. In zoverre zelfs dat ik zou durven gewagen van een waardevol
literair-historisch document. Waar Kelk wel eens een loopje met de waarheid durft
nemen (zo spreekt hij o.a. over Du Perrons ‘eerste’ gedicht Gebed bij de harde dood),
heb ik Dubois nergens op onwaarheden kunnen betrappen. En wanneer een beter
geïnformeerd lezer toch aanmerkingen zou maken, dan kan de auteur hem steeds
naar zijn motto verwijzen: ‘Strange to know nothing, never to be sure / Of what is
true or right or real...’ (P. Larkin). De taal waarin Dubois zijn verhaal doet is ook
veel rijker en vooral duidelijker dan die van Kelk. Zo beschrijft Kelk de dood van
Du Perron als volgt: ‘Toen ook in Nederland de oorlog uitbrak, was Eddy een van
de eerste slachtoffers. Door het hevige bombardement op het vliegveld van Bergen,
kon zijn zwak hart dit oorlogsgeweld, waar hij vlakbij woonde, niet verdragen en hij
bezweek aan een hartaanval, dus al in het beginjaar 1940’ (Kelk, p. 57). Nee, geef
mij dan maar Dubois: ‘Er zou voor Du Perron geen 15e mei meer zijn. Vier dagen
na de inval van de Duitsers en het begin van “onze” oorlog, op 14 mei overleed hij
aan een hartaanval in Bergen’ (Dubois, p. 129). Tenslotte wil ik het nog even hebben
over Dubois' geestelijke en literaire evolutie die eveneens in deze literaire
autobiografie aan bod komt (een vergelijking met Wie ik tegen kwam is hier uit den
boze vermits dat aspect er bewust niet aan de orde is). P.H. Dubois probeert namelijk
in de mate van het mogelijke zijn daden, ook in de vorm van geschriften, te
verantwoorden en te verklaren vanuit zijn toenmalige situatie. Waarom hij
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bijvoorbeeld lid is geweest van het Verdinaso of waarom hij van zijn rooms-katholieke
overtuiging is afgestapt. Dingen die natuurlijk van belang zijn voor de studie van
zijn creatieve oeuvre. Hermetisch en besterd is een voortreffelijk werkje in zijn soort
en verdient zeker aanbeveling.
E. van der Aa

Koen Vermeiren, Willem Frederik Hermans en Ludwig Wittgenstein. Een
taalspelenanalyse van het prozawerk van Willem Frederik Hermans,
uitgaande van de levensvorm van het sadistische en chaotische universum,
Hes, Utrecht, 1986, 178 pp., f 39,50.
Dat Willem Frederik Hermans grote waardering heeft voor het denken van
Wittgenstein, mag bekend worden verondersteld. Hij vertaalde voor enkele jaren
zelfs diens Tractatus en heeft meermalen over diens filosofie geschreven. Wat de
preciese verhouding tussen beide auteurs is en hoe het denken van de eerste in het
romanwerk van de tweede zijn neerslag vindt, tracht Vermeiren in deze dissertatie
in kaart te brengen. Daarbij constateert hij allereerst dat Hermans
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reeds voor zijn kennismaking met Wittgenstein tot enkele van de grondintuïties van
de Tractatus was doorgedrongen. Dit geschrift, met zijn strenge onderscheid tussen
zinvolle en zinledige uitspraken, blijft ook later nog overheersend in het romanwerk
van Hermans, hoewel ook enkele noties uit de Filosofische Untersuchungen, met
name die van de ‘levensvorm’ daarin een plaats krijgen. Deze laatste wordt voor
Vermeiren zelfs richtinggevend voor de interpretatie van Hermans' werk. Waar het
universum als een ongestructureerd en indifferent geheel wordt opgevat, daar ziet
de mens zich geplaatst voor de noodzaak een orde te scheppen, die weliswaar
kunstmatig is, maar hem desondanks een zekere houvast geeft. Deze orde is
meervoudig; zij verschilt van mens tot mens en kan ook voor het individu in
verschillende omstandigheden andere vormen aannemen. Binnen elke levensvorm
gelden bepaalde wetten, die daarbuiten zinloos zijn; het conflict tussen deze wetten
vormt de stof van de tragedie die zich in het kunstwerk ontplooit. Is het laatste
perspectief dus aanzienlijk breder dan dat van de Tractatus, het maakt de interpretatie
van Hermans' schatplichtigheid aan Wittgenstein in dezelfde mate echter ook
gratuïeter. Waar de gestrengheid van de Tractatus ook binnen Hermans' werk duidelijk
afsteekt, daar is de filosofie van de levensvorm dermate algemeen, dat de specificiteit
van Hermans' verplichting aan Wittgenstein enigszins vervaagt. Er dient zich nog
een tweede probleem aan. Immers, waar de gedachte van een chaotisch universum
aan de grondslag ligt van de noodzaak, maar ook van de mogelijkheid van het spreken
van levensvormen, daar wordt het moeilijk diezelfde gedachte tot één van de
levensvormen onder de vele te maken. Toch doet Vermeiren dat reeds in de ondertitel
van zijn studie. De vraag in hoeverre we hier te maken hebben met een
meta-levensvorm wordt door Vermeiren niet opgeworpen en gaat het bestek van
deze studie wellicht ook te buiten. De kwestie dringt zich echter vrijwel vanaf het
begin van het werk aan de lezer op en laat hem uiteindelijk ook enigszins onbevredigd
achter.
Ger Groot

L. Strengholt, Constanter. Het leven van Constantijn Huygens, Querido,
Amsterdam, 1987, 128 pp., BF. 300.
Ter gelegenheid van de driehonderdste sterfdag van Huygens verscheen deze beknopte
biografie van de Amsterdamse historicus Strengholt. Niet geheel duidelijk is welk
publiek deze voor ogen heeft gehad. Opmaak en toon van het boek doen nogal schools
en zoetelijk aan en roepen reminiscenties wakker aan de wat oudere leerboeken
vaderlandse geschiedenis. Een bredere situering van Huygens' leven in het sociaal
of economische kader van zijn tijd moest het afleggen tegen een vrijwel exclusief
op de persoon gerichte benadering, waarin de bewondering de overhand heeft. Toch
heeft zelfs Strengholt het met het vroegwijze en altijd wat ijdele van zijn hoofdpersoon
wel eens moeilijk. Al met al wordt de figuur van Huygens er nauwelijks sympathieker
op en dat zal van dit feestboekje toch ook niet de bedoeling zijn geweest.
Ger Groot
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J.K. Huysmans, Tegen de keer, vertaald en van een nawoord voorzien
door Jan Siebelink, Ambo, Baarn/Athenaeum-Polak & Van Gennep,
Amsterdam, 1987, 256 pp., f 24,50.
Hermann Broch, Esch of de anarchie, vertaald door Jaap Walvis, Ambo,
Baarn/Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1986, 270 pp., geb. f 55, ing. f
37,50.
Een groter tegenstelling dan tussen deze beide romans kan men zich wellicht moeilijk
voorstellen. Huysmans' klassieke werk geldt in de literatuurgeschiedenis als een van
de grootste verkenningen van het rijk van het oververfijnde en het decadente. Des
Esseintes laat zich verzinken in elke mogelijke vorm van fysieke genieting, in een
afzondering die elke bezoedeling met de banale wereld moet uitsluiten. Zijn zoeken
naar zuivere schoonheid neemt de vorm aan van een omzwerving over de diverse
zintuigen, die stuk voor stuk op hun potenties en volmaaktheden worden getoetst.
Een bijna religieuze gedrevenheid eist daarbij voortdurend het uiterste, maar vindt
nergens bevrediging. Datgene wat als een sensualistische tegenhanger van de mystieke
opgang zou kunnen worden omschreven, komt, zoals ook bij andere moderne
kluizenaars (ja zelfs bij Boeddha) het geval is, uiteindelijk niet onder een terugkeer
in de wereld uit. Des Esseintes pakt zijn koffers en gaat terug naar Parijs.
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Esch, hoofdpersoon in Brochs roman (het tweede deel van zijn trilogie Der
Schlafwandler), leeft in in een wereld die radicaal aan die van Des Esseintes is
tegengesteld: de wereld van havenkroegen, goedkope cabarets, kitsch, bedrog en
voortdurend geldgebrek. Is Des Esseintes een weloverwogen zondaar in de stijl van
de grand seigneur, Esch is de sjacheraar die in een minne wereld op minne wijze het
hoofd boven het water tracht te houden. Maar wat beiden verbindt, is een verlangen
naar verlossing, dat door Broch met zoveel woorden gethematiseerd en bij Huysmans
voortdurend als drijvende kracht onder Des Esseintes' handelingen voelbaar is. De
eerste vindt deze tenslotte in zekere mate in zijn verhouding tot de kroegbazin Moeder
Hentjens; de laatste ervaart haar vooralsnog slechts negatief in de walging die de
louter sensuele exercities hem inboezemen.
Toch tekent zich juist in Des Esseintes' obsessie met het kerkelijk katholicisme
het perspectief af waartoe deze ontegenzeggelijk tendeert. Huysmans zelf zal deze
weg later in ieder geval inslaan, al tekent Siebelink in zijn nawoord aan dat hem
daarbij tot aan het einde toe het esthetisch aspect minstens zozeer heeft gefascineerd
als het godsdienstige. Het amalgam van beide is overigens goed voorstelbaar. Wendt
men zich als estheet met een zwak ontwikkeld moreel besef dan toch tot de godsdienst,
dan maar het best tot het katholicisme, dat van alle christelijke vormen nog altijd het
meest heidens lijkt te zijn gebleven en al te drukkende verinnerlijking steeds heeft
kunnen afwenden met een uitwendigheid die (slechts ogenschijnlijk paradoxaal) tot
zijn wezen behoort.
Ger Groot

Maria E. Müller, Der Poet der Mortalität. Untersuchungen zu Hans Sachs,
Peter Lang, Bern, 1985, 345 pp., sFr. 63.
Nu de zo taaie opvatting van de late Middeleeuwen als ondoorzichtig-duistere tijd
geleidelijk doorbroken raakt, is het logisch dat S. de Duitse ‘rederijker’ benadert met
moderne vragen en het bestaande onderzoek niet nog eens dunnetjes overdoet. Zij
herdefinieert de literaire voorwaarden in het Nürnberg van de 16e eeuw en leidt
daaruit de evolutie van functie en structuur van Sachs' oeuvre af, zowel de produktie
als de receptie. Bepalend daarin wordt de erosie van de traditie als standenopvatting,
het uit elkaar vallen van heils- en rijksgeschiedenis, de verarming van de stedelijke
levensvormen en -normen. Zo kunnen wijzigingen in het feest- en vrijetijdsgedrag
verantwoord worden, de disciplinering van het individu, de organisatie van het
geslachtsleven waarin gezin resp. sibbe in crisis komen en voor het eerst burgerlijke
‘privacy’ ontwikkeld raakt. Over al deze tijdsaspecten heeft Sachs vragen gesteld en
stellingen geformuleerd. Detailanalyses verduidelijken een aantal van de tijdscruces:
nieuwe receptielagen, de legitimering van de patriciërshegemonie, de strijd tegen
verkwisting, de ontdekking van de partnerwaarde van de vrouw, het functieverlies
van carnaval, de correctie van de poëtische liefdesconventie. Na deze omcirkelingen
zal de Sachsfilologie nooit meer dezelfde zijn.
Carlos Tindemans
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Shusaku Endo, Stilte, vert. en inl. C.M. Steegers-Groeneveld, De
Arbeiderspers, Amsterdam, 1987, 233 pp.
Onlangs is bij de Arbeiderspers een nieuwe vertaling van Stilte (Chimmoku) van
Shusaku Endo verschenen. De roman speelt zich af rond 1640 in Japan. Na de komst
van Fraciscus Xaverius in 1549 was het Christendom er tot relatieve groei gekomen,
maar in de loop van de 16e en 17e eeuw werd het eerst verboden en daarna steeds
strenger vervolgd.
Het verhaal volgt de jezuïet Sebastian Rodrigo (gebaseerd op de historische figuur
Giusseppe Chiara) die op zoek gaat naar zijn medebroeder en vroegere leermeester
Christovao Ferreira waarvan gemeld is dat deze het geloof heeft afgezworen. Rodrigo
geraakt ongemerkt Japan binnen en blijft er een tijdje ondergedoken aan de rand van
een dorp waar de boeren ondanks de zware vervolging christenen zijn gebleven en
waar hij clandestien hun kinderen doopt en biecht hoort. Vrij vlug wordt hij verraden
door de man die hem Japan binnenloodste, Kichijiro, en samen met een aantal boeren
van het dorp gevangen gezet. Daarop volgt een lange periode waarin gouverneur
I-no-ue op een wrede en geraffineerde manier de innerlijke weerstand van Rodrigo
tracht te breken. De beslissende etappe hierin is de konfrontatie met Ferreira die juist
dezelfde tak-
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tieken van I-no-ue heeft moeten ondergaan en uiteindelijk het Christendom
afgezworen heeft. Vanaf het moment van de gevangenschap van Rodrigo is de fysieke
en psychologische terreur alom aanwezig, vooral voor de boeren die, zoals een van
de beambten van I-no-ue zegt, voor de padre's moeten sterven in plaats dat de padre's
voor het geloof van deze mensen zouden sterven.
Twee met elkaar vervlochten thema's beheersen de roman: het zwijgen van God
en de innerlijke strijd van de vervolgde christen. Het tweede is opgebouwd door het
kontrast tussen enerzijds de eenvoudige boeren die hun geloof behouden en
uiteindelijk genadeloos geëxecuteerd worden en anderzijds Ferreira en Kichijiro,
allebei op hun manier op zoek naar een modus vivendi. Kichijiro verloochent
voortdurend zijn geloof uit angst, maar blijft Rodrigo volgen en hoopt via hem te
vernemen dat God nooit het onmogelijke vraagt. Ferreira heeft alles wat naar buiten
uit vorm geeft aan zijn geloof afgelegd, heeft zich afgewend van de Kerk en van de
‘christelijke ideologie’ maar tracht, in een nieuwe Japanse identiteit de consequenties
van zijn geloof te beleven. Tussen deze uitersten wordt de innerlijke evolutie van
Rodrigo uitgetekend. Nog belangrijker is het Leitmotiv van het zwijgen van God,
waar de titel naar verwijst. Het gaat hierbij om de altijd aktuele vraag hoe God kan
blijven zwijgen bij zoveel menselijke ellende; het is de vraag die voortdurend bij het
hoofdpersonage opkomt, die zijn doen en laten bepaalt en die een heel treffend
antwoord krijgt naar het einde van het boek. Het pleit voor de literaire waarde van
de roman dat deze vraag én het antwoord nergens los komen te staan van hun
organische samenhang met het plot.
In 1972 werd Stilte door Em. Janssen ‘wellicht de diepst peilende en meest oprecht
katholieke roman van de jongste jaren’ genoemd. Of dit nog zo is in 1987 laten we
aan het oordeel van de lezer over; het is alleszins een aangrijpende roman die vrij
klassiek is opgebouwd in een sober en beheersd taalgebruik. Enkele
schoonheidsfoutjes ontsieren wel, zoals bijvoorbeeld ‘Jehova’ i.p.v. ‘Jahweh’,
‘Carphus’ i.p.v. ‘Kajafas’ en ‘vader’ i.p.v. ‘pater’ - wat toch nog steeds gebruikelijk
is in het Nederlands.
Rob Faesen

Malcolm Bradbury, Cuts. A Very Short Novel, Hutchinson, Londen, 1987,
106 pp., £6,95.
Samen met een bundel opstellen die de mooie titel No, Not Bloomsbury meekreeg
verschijnt deze novelle van een van Engelands belangrijkste academici-schrijvers.
Zoals David Lodge schrijft B. over het academische milieu en hier zoals in The
History Man gaat hij daarbij satirisch te werk. Henry Babbacombe is een auteur die
zijn brood verdient met ‘extramural’ cursussen. Zijn romans zijn theoretisch goed
onderbouwd en spreken slechts een kleine elite van het lezerspubliek aan. Hij schrijft
in zijn tuinhuisje en wordt door iedereen met rust gelaten. Maar Eldorado Television,
een televisie-keten, heeft een groots project op poten gezet om ervoor te zorgen dat
hun vergunning verlengd wordt. Daarbij is iedereen al aangenomen, de sets worden
gebouwd, de acteurs ingehuurd, alleen een verhaal ontbreekt nog. Door een samenloop
van omstandigheden wordt Babbacombe's naam genoemd en die aanvaardt om auteur
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van de reeks te worden, bijgestaan door een legertje herschrijvers, researchers en
typistes. Natuurlijk maakt zijn departementsvoorzitter dankbaar gebruik van de
gelegenheid om de besparingen voor te zijn door hem ineens maar te ontslaan en
even natuurlijk eindigt het filmavontuur in een grote mislukking: tijdens een
avontuurtje met iemand van de ploeg sterft de ‘Sir’ die de hoofdrol zou vertolken
(op voorwaarde dat hij net als Olivier nu eindelijk eens een grote sterfscène zou
mogen spelen), de hoofdrolspeelster loopt (voor de film) een gekkenhuis binnen en
er wordt daar onmiddellijk beslist dat ze maar beter een tijdje kan blijven. Iemand
is er dan ook nog met het grootste deel van het budget vandoor en de voorzitter heeft
geen andere optie dan zich uit het avontuur terug te trekken.
Niet al te veel intrige dus en ook de personages zijn twee-dimensioneel, geen
enkele figuur krijgt de kans om uit te groeien tot iets meer dan karikatuur en de
typeringen zijn nooit meer dan typisch. Nauwelijks honderd bladzijden, met grote
letters en veel, niet bijzonder mooi grafisch werk van Tom Phillips, is dit dus
inderdaad nauwelijks een roman. B. maakt het zich overal even gemakkelijk: in de
recensies van kranten en tijdschrijften, de grapjes over Zwitserland, de titels van de
cursussen. Het enige wat het
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boek nog een beetje genietbaar maakt is de titel en alle mogelijke variaties op het
thema ‘cutting’ die nagenoeg allemaal in het boek voorkomen. Een tussendoortje
voor Bradbury die zijn talenten beter opgespaard had voor een belangrijker thema.
Geert Lernout

Theater
Wolfgang Bunte, Joost van den Vondel und das Judentum. ‘Hierusalem
Verwoest’ (1620) und seine antiken Quellen, Peter Lang, Bern, 1984, 339
pp., sFr. 68.
In deze strikt filologische, bronnenreconstructieve studie (met geannoteerde teksteditie
als centraal stuk) tekent S. aan dat Vondels tijd weinig interesse heeft betoond voor
de nochtans in Amsterdam nadrukkelijk aanwezige joodse tijdgenoot en diens cultuur,
sociale problemen, religie en literatuur. Vondel zelf blijkt er wel iets meer van geweten
te hebben: de vraag hoe hij deze kennis verworven kan hebben, blijft ook voor S.
nog onopgelost. Zijn studie beantwoordt keurig aan wat men zich onder een
filologenopdracht voorstelt met een deskundige inleiding over de joden in de
Nederlanden, het hebraïsme en oriëntalisme in christelijke milieus, Vondels
belangstelling voor en aandeel in de kennis van het jodendom.
Carlos Tindemans

Stanley Wells, ed., The Cambridge Companion to Shakespeare Studies,
Cambridge UP, Cambridge, 1986, 329 pp., hc, £27.50; pb., £8.95.
Deze reisgids door Shakespeare-in-alledenkbare-aspecten is de actualisering van de
stand van historisch en esthetisch inzicht voor deze generatie. Net nog vóór een
nieuwe editie van Shakespeares oeuvre wordt uitgegeven (onder dezelfde editor
overigens) wordt een bestand opgemaakt door een reeks vedetten uit de
Shakespearologie. Verschuivingen in interpretatie of accenten van onderzoek worden
niet zonder meer expliciet gemaakt en blijken pas uit confrontatie met vroegere
presentaties. Maar alles is eenvoudig en helder uitgewerkt en geen fragment van
kenbaarheid wordt bespaard, van biografische, tijdsmentale, lyrische, linguïstische
en theaterhistorische omringingsgegevens tot de meer intrinsieke als de code, de
komedietraditie, de tragedievisie, de zin van de geschiedenis als dimensie van
menselijke tijd, de tekstoverlevering, de opvoeringsgeschiedenis, de
interpretatieschommelingen, de filmadaptatie en het referentie-bibliografiewezen.
C. Tindemans

J.L. Styan, Restoration Comedy in Performance, Cambridge UP,
Cambridge, 1986, 271 pp., hc. £25; pb. £7,95.
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Dit is een droom van een wetenschappelijke studie, toegankelijk tot in de kleinste
details en toch altijd in eerste instantie uit op het verhelderen van het inzicht in de
tijd en mentaliteit. De nadruk ligt op de fundamentele relatie tussen scène en zaal,
tussen acteurs (maar ook auteurs) en toeschouwers. Geen dorre inventaris van al wat
deze ‘decadente’ tijd aan verstrooiing en onmoraal aan te bieden had, maar juist die
elementen worden aangereikt die vanuit een opvatting van het (post-Puriteinse) leven
de kenmerken van schrijfkunst, acteercode, publieksgedrag, themavoorkeur en
theaterfunctietoewijzing kunnen verklaren. Alles wordt degelijk geïllustreerd. S.
schuwt niet de vanzelfsprekende platitude naast het verrassende argument, is er
voortdurend op uit het theater als (verfomfaaid) spiegelbeeld van een
tijd-met-een-menstype voor te stellen. Zo kan hij afsluitend de onsamenhangendheid
van een generatie ominterpreteren in de homogeniteit van een kunstvorm en de
voorwaardelijke mentaliteit van een tijdperk. Dat het Restoration Drama recent op
het Britse theater een opvallende revival doormaakt, wordt mede in deze uiteenzetting
overtuigend verantwoord.
C. Tindemans

John Rudin, Jacques Copeau, Cambridge UP, Cambridge, 1986, 141 pp.,
hc. £22,50; pb., £7,95.
Copeau (1879-1949), nagenoeg onbekend in Groot-Brittanië en van wiens
regieprodukt niet zo veel in documenten terug te vinden is, wordt door S. benaderd
vanuit histori-
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sche analyse en evaluatie van zijn opvattingen (dramatekst, acteerkunst, scènefunctie,
‘théâtre populaire’). Copeau heeft er zich voor ingespannen de acteur vrij te maken
uit artificieel spel en inspireerde zijn en de volgende generaties tot een andere
functiebepaling van theatraliteit. Dat zijn originaliteit grotendeels bestond in het
introduceren in Frankrijk van wat elders was bedacht (Appia, Stanislawski, Reinhardt,
Fuchs, Craig, Granville-Barker), wordt hier iets te piëteitsvol verzwegen. Daarom
ligt de nadruk meer op de inspiratie dan op het resultaat, op de verwerking van
invloeden dan op zijn eigen produktieve bijdrage. De geestdrift is wat dor, de
reconstructie beduimeld, afstand ontbreekt. Of hij nu echt een voorloper is geweest
dan wel een begenadigd toepasser, komt onvoldoende uit S.'s eigen visie te voorschijn.
C. Tindemans

Kunst
Peter Burke, Die Renaissance in Italien. Sozialgeschichte einer Kultur
zwischen Tradition und Erfindung, vert. Reinhard Kaiser, Wagenbach,
Berlijn, 1985, 335 pp. DM. 48.
Niet toevallig doet de titel van dit boek onmiddellijk denken aan Burckhardts klassieke
studie over de cultuur van de Italiaanse Renaissance. Zelf situeert Burke zijn werk
in het verlengde van dat van de Bazelse historicus, maar dan wel aangevuld met
onderzoekstechnieken, inzichten en aandachtsvelden die de geschiedwetenschap zich
sinds die tijd verworven heeft. Vooral de economische dimensie - bij Burckhardt
nauwelijks aanwezig - speelt bij hem een grote rol, terwijl ook het sociologisch en
antropologisch perspectief sterk aan betekenis heeft gewonnen. Een
onderzoeksprogramma dat, kortom, sterk bij de Franse Annales-school aansluit. In
zijn onderzoek naar de verhouding tussen de samenleving en de symbolische (vooral
artistieke) vormen waarin deze zichzelf tot uitdrukking bracht volgt Burke een dubbel
perspectief, dat hij respectievelijk microsociologisch en macrosociologisch noemt.
Betreft het laatste vraagstukken als de sociale functie van de kunst, de smaak en de
samenhang daarvan met de Renaissancistische wereldbeelden, de eerste richt zich
veeleer tot de plaats van de kunstenaar in de samenleving en het is op dit punt dat
Burke's aanpak het meest verrast. Aan de hand van de biografische gegevens van
600 van de meest succesvolle kunstenaars, schrijvers en denkers (de ‘creatieve elite’)
schildert hij een gedifferentieerd beeld van de groep die het denken en de
uitdrukkingsvormen van de Italiaanse Renaissance in de eerste plaats bepaalde. De
overweldigende culturele rijkdom en het scherpzinnig maatschappelijk en artistiek
inzicht waarvan Burke's studie getuigt maken deze tot een volwaardig opvolger van
het klassieke werk van 100 jaar geleden. Verre van de eigensoortige waarde van de
(Renaissance-)kunst aan te tasten, weet zijn sociologische benadering deze nog te
verdiepen en van nieuwe dimensies te voorzien. De steeds grotere wisselwerking
tussen geschiedwetenschap en etnografie - ondernomen in het besef dat beide
wetenschappen wezenlijk met onze vreemde samenlevingen van doen hebben - heeft
in dit werk op indrukwekkende wijze vrucht gedragen en doet uitzien naar de verdere
voortzetting daarvan in de door Burke reeds aangekondigde studie Historical
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Anthropology of Early Modern Italy. Van het hier besproken werk verscheen onlangs
in Oxford een ingrijpend bewerkte heruitgave. Van die versie zal nog dit jaar bij de
uitgeverij Agon een Nederlandse vertaling verschijnen.
Ger Groot

Christa und Peter Burger (Hrsg.), Postmoderne: Alltag, Allegorie und
Avant garde, Suhrkamp (stw. 648), Frankfurt am Main, 1987, 214 pp.
De postmodernisme-discussie mag zich nog steeds verheugen in een levendige
belangstelling. ‘Post’ betekent ‘na’, zodat het debat over ‘de kwestie van het
postmodernisme’ (I. Hassan) niet zelden verzandt in een haast oeverloze polemiek
omtrent de definiëring en de chronologische afbakening van het modernisme of ‘la
modernité’. In de kunsthistorische en esthetische discussies wordt het modernisme
alvast vaak vereenzelvigd met de avantgarde-kunst. Over de laatste pleegde de Duitse
kunstsocioloog Peter Bürger in 1974 een hoogst interessante studie. In zijn Theorie
der Avantgarde betoogt Bür-
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ger dat de zgn. historische avantgarde (futurisme, dadaïsme, constructivisme en
surrealisme) de opheffing nastreefden van de scheiding tussen kunst en alledaags
leven. De vooroorlogse vernieuwers van de moderne kunst beoogden daarom enerzijds
een esthetisering van de alledaagsheid (zie bijv. de architecturale projecten van de
Russische constructivisten) en anderzijds een veralledaagsing van de kunst (Duchamps
‘object trouvés’). Wanneer men vasthoudt aan de gelijkstelling van modernisme met
avantgarde, dan zou het postmodernisme-als-postavantgardisme dus betekenen dat
het programma van de avantgarde alsnog bewaarheid werd. Deze hypothese werd
geëxploreerd in een recent verschenen en door P. Bürger mede-geredigeerde
opstellenbundel. Bürger verdedigt daarin de stelling dat de postmoderne kunst het
avantgardistisch c.q. modernistisch project van een verzoening tussen kunst en
alledaags leven nog steeds onderschrijft. Ze doet dat echter wel in het besef dat het
in wezen om een onuitvoerbaar plan gaat. Het resultaat is een kunst die niet langer
haar autonomie-status aanvecht, noch de daarbij horende instellingen (het museum
bijv.), maar die toch van de (autonome) kunst wegvoert, zonder ze echter volledig
op te geven' (p. 203). Als voorbeeld van zo'n anti-kunstige kunstpraxis analyseert
Burger het (niet-)werk van de Duitse goeroe Joseph Beuys. Een geheel andere teneur
valt te beluisteren in het erg boeiende opstel van Russell A. Berman. Diens betoog
sluit nauw aan bij het Amerikaanse postmodernisme-debat, dat een sterke
cultuursociologische inslag bezit. Bermans essay wordt daarom terecht vooraf gegaan
door een artikel van Christa Bürger over Das Verschwinden der Kunst. Die
Postmoderne-Debatte in den USA. Reeds in de tweede helft van de jaren zestig
bezigden o.m. Susan Sontag, Leslie Fiedler en Ihab Hassan de uitdrukking
postmodernisme ter aanduiding van de vermenging van de hogere en lagere cultuur,
van elite- en massacultuur. De pop-art vormde hiervan het voorbeeld par excellence.
Volgens Berman zijn in het Amerika van de jaren tachtig de grenzen tussen hogere
en lagere cultuur, tussen kunst en samenleving inderdaad beslecht. Anders dan de
oorspronkelijke avantgarde verhoopte, leidde dit niet tot een bevrijding van de kunst
uit de knellende banden van de museum-cultuur, noch tot een verrijking van het
alledaagse leven met kunstige fantasieën. De middelen van de moderne kunst worden
slechts ingezet voor het creëren van een stijlvolle ambiance, bestaande uit een
halfzachte mengeling van minimal-muzak, postmoderne architecturale tirlantijntjes,
avantgardistisch ogende reclamespots, enz. Deze ‘manipulatieve esthetisering van
het alledaags leven’, binnen de postmoderne spektakelmaatschappij (G. Debord)
betekent noch meer noch minder dan een ‘valse opheffing van de esthetische
autonomie’. Want wanneer alles ‘gestylt’ wordt en tentoonstellingen veranderen in
heuse pretparken, verdwijnt de kunst in een atmosferische mist van Leuke Vormen.
Hans Sanders bewandelt een derde weg. Hij leest in de terugkeer van de klassieke
verhaalplot en het figuratieve beeld binnen de zgn. postmoderne kunst een
‘voortzetting van het moderne (versta: de zgn. historische avantgarde) met andere
middelen’. De postmoderne kunst streeft nog steeds naar een verzoening tussen kunst
en leven. Zij gebruikt daarvoor echter niet langer complexe en schokkende middelen,
maar bezigt integendeel een uiterst begrijpelijke en ‘lebensweltnähe’ taal. Of Burger
dan wel Berman of Sanders het bij het rechte eind hebben, staat hier niet ter discussie.
Belangrijk is dat ze alle drie stelling durven nemen in het lopende debat onder
verwijzing naar eenzelfde topos, i.c. de verhouding tussen (post)moderne kunst en
alledaags leven. Juist het gebrek van zo'n puntige mening maakt van de andere
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bijdragen van o.m. Ferenc Fehér en Wolfram Malte Fues ietwat zoutloos leesvoer.
Christa Bürger levert daarentegen een niet onaardig, zij het onvolledig overzicht van
het werk van een van de grote tenoren in het postmodernisme-debat, de Franse filosoof
Jean-François Lyotard. Lezenswaard is ten slotte ook de bijdrage van David Roberts
over het theaterstuk Marat/Sade Van Peter Weiss.
Rudi Laermans
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Personalia
Alstein, pseudoniem voor Marc van Alstein. Geboren 1947. Schrijver van romans
en verhalen, o.a. De opstand (1975), De vervreemding (1979), Het vertrek naar
Amerika (1981), Het uitzicht op de wereld (1984), Angèle en andere verhalen (1986),
De uitgedaagde werkelijkheid (1987).
Adres: Heideland 52, B-2510 Mortsel.
Johan Bastiaensen, geboren 1960. Licentiaat in de toegepaste economische
wetenschap. Werkzaam aan het Centrum Derde Wereld (Universitaire Faculteiten
Sint-Ignatius te Antwerpen).
Adres: Stefaniestraat 43, B-2018 Antwerpen.
Leo Geerts, geboren 1935. Licentiaat Germaanse filologie. Medewerker van De
Nieuwe, Dietsche Warande & Belfort, De Vlaamse Gids. Leraar.
Adres: Waalhofstraat 51, B-2100 Deurne.
Ger Groot, geboren 1954. Studeerde theologie te Amsterdam en wijsbegeerte in
Amsterdam en Parijs. ZWO-medewerker aan de filosofische faculteit van de
Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde o.a. in ANTW, Wijsgerig, Perspectief,
Streven en Intermediair en vertaalde werk van Derrida, Husserl, Duby, Schama,
Galbraith en Küng.
Adres: Tervurenlaan 66c, B-1040 Brussel.
Jan Jans, geboren 1954. Licentiaat in de godsdienstwetenschappen en de
Godgeleerdheid (specialisatie moraaltheologie). Assistent medische ethiek aan de
Katholieke Universiteit van Leuven (Centrum voor Bio-Medische Ethiek) en docent
medische ethiek aan de kaderschool van het N.V.K.V.V. te Brussel.
Adres: Damiaanplein 4/7, B-3000 Leuven.
Paul Pelckmans, geboren 1953. Assistent algemene literatuurwetenschap aan de
Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen.
Adres: Acht Eeuwenlaan 16, B-2520 Edegem.
Peter Piot, geboren 1949. Dr. in de geneeskunde (RUG). Hoogleraar in de
microbiologie en hoofd van de Dienst voor Microbiologie aan het Instituut voor
Tropische Geneeskunde te Antwerpen.
Adres: Nationalestraat 155, 2000 Antwerpen.
Carlos Tindemans, geboren 1931. Studeerde Germaanse filologie aan de
Rijksuniversiteit Gent, promoveerde er in 1966. Professor theaterwetenschap aan de
Universitaire Instelling Antwerpen.
Adres: Jan van Mirlostraat 1, B-2520 Edegem.
Fernand Van Neste s.j., geboren 1931. Studeerde filosofie, theologie en recht. Doceert
aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen (faculteit
rechtsgeleerdheid).

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

Adres: Prinsstraat 13, B-2000 Antwerpen.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

481

Streven
Maart 1988

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

483

Voorkeur voor de armen
Het leidmotief van de bevrijdingstheologie
Norbert Lohfink
Nog geen twintig jaar geleden heeft de Laijnsamerikaanse kerk, tenminste wat haar
woordvoerders en leiders betreft, zich losgemaakt uit haar traditionele alliantie met
de rijke maar numeriek kleine politiek-economische en militaire elite en zich aan de
kant geschaard van de steeds talrijker en armer wordende armen. Die nieuwe richting
is nog niet voltooid, maar hoe massief de tegenstand van sommigen ook is, het proces
is niet meer om te keren. De bevrijdingstheologie is niets anders dan de theologische
verwerking van die keuze van de kerk. Zij is de theologische reflectie op de voorkeur
van de kerk voor de armen.
Wat wordt met die ‘voorkeur voor de armen’ bedoeld? Ze gaat ervan uit dat de
ellende van een groot deel van de mensheid noch als een natuurgegeven noch als
een samenloop van particuliere noodlottige situaties kan worden opgevat. Armoede
wordt veeleer economisch-politiek geproduceerd. Ze wortelt in de structuren van het
economisch-politieke systeem. Die structuren komen voort uit zonde en zijn zelf
zondig. Als het evangelie een boodschap is van bevrijding uit de macht van de zonde,
dan moet het ook de bevrijding uit die armoede producerende systemen insluiten.
Wie het evangelie verkondigt, kan niet anders dan zich solidair verklaren met de
armen die vechten om die situatie te veranderen. Dit wat betreft het uitgangspunt
van de voorkeur van de kerk ‘voor de armen’.
De bevrijdingstheologie nu doet niets anders dan zich grondig bezinnen op het
proces dat zo op gang is gebracht. Daarbij heeft zij ook geprobeerd een nadere
omschrijving te geven van de rol die de kerk in de strijd van de armen kan of moet
spelen. En het is vooral dit thema waarover ik met hen in gesprek wil treden.
Het eerste systematische ontwerp van een theologie van de bevrijding is van de
hand van de Peruaan Gustavo Gutiérrez. Daar kunnen we onder meer lezen hoe de
bevrijdingstheologen aanvankelijk de rol van de kerk in de bevrijdingsstrijd van de
armen opvatten. Gutiérrez gaat uit van de kerkdefinitie van Vaticanum II: de kerk is
sacramentum mundi, heilste-
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ken van de wereld. De werkelijkheid waar dit teken naar verwijst is nog niet
gerealiseerd, ze wordt aangekondigd. De keerzijde van dit teken is de wereld. De
kerk moet zich tot de wereld bekeren; daarin zijn Christus en de geest anoniem maar
dynamisch aanwezig. Kerk, dat is dat deel van de mensheid dat, luisterend naar Gods
woord, zich richt op de door God aangezegde toekomst van de hele wereld.
Hoe realiseert zich dat concreet? Centraal bij Gutiérrez staat de Eucharistie. Daar
wordt Gods heilshandelen in Christus gevierd. Daarin vindt de politieke bevrijding
tot broederlijkheid haar mogelijkheidsgrond. Die viering blijft natuurlijk een leeg
gedoe als er geen reëel engagement voor de toekomst van de samenleving, tegen
uitbuiting en vervreemding aan beantwoordt. Dat betekent dat de kerk - de term
klinkt hier bijna als de ‘ambtelijke’, de ‘officiële’ kerk - haar maatschappelijk gewicht
in de schaal moet leggen om de noodzakelijke veranderingen af te dwingen. Profetisch
moet zij de verdrukkende structuren aanklagen. De bestaande structuren moet zij
confronteren met wat zij, de kerk als ‘sacrament’, aankondigt: een door God
samengeroepen gemeenschap van broeders en zusters, kinderen van de Vader. De
aanklacht wekt kritisch bewustzijn, leidt tot politisering van de gelovigen. In concrete
solidariteit gaan dezen deelnemen in de strijd van de uitgebuite mensen en klassen
en zo de implicaties van het evangelie in de geschiedenis waarmaken. Dat gaat niet
zonder ingrijpende veranderingen in de kerkelijke pastoraal. Uiteindelijk moeten
daarin de onderdrukten zelf de drijvende krachten worden. En dat leidt tot ingrijpende
veranderingen in de structuur, het zelfbeeld en de attitude van de kerk.
Hier nu zou je verwachten dat de basisgemeenschappen ter sprake zouden komen.
Maar dat is niet het geval, er wordt met geen woord over gerept. Voor de
bevrijdingstheologen van het eerste uur schijnt de kerk slechts de plaats te zijn waar
bewustzijn wordt gewekt, waar de armen hun kracht putten. De plaats waar strijd
geleverd wordt, waar iets nieuws moet ontstaan, is het dorp, de stad, de staat, het
economisch wereldsysteem. Aanvankelijk heerst bij de bevrijdingstheologen zelfs
een zekere skepsis en kritiek ten aanzien van de basisbeweging. Dreigt hier niet een
gettomentaliteit en een gemeenschapsromantiek? Trekken de basisgemeenschappen
zich niet in een veilig hoekje terug zonder dat zij daar waar de beslissingen vallen,
ook maar iets veranderen?
Die vrees is intussen door de ontwikkeling achterhaald. Vooral in Brazilië is de
basisbeweging het draagvlak van de bevrijdingstheologie geworden. In de recente
geschriften van de bevrijdingstheologen komen in ieder geval nieuwe uitdrukkingen
op de voorgrond. Zé gaan spreken van ‘spirituali-
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teit’, van een ‘volkskerk’, een ‘kerk van de armen’. Die verschuivingen in het
taalgebruik zijn haast onmerkbaar opgetreden. Dat hangt samen met de methode van
de bevrijdingstheologie. Terwijl de Europese theologie uitgaat van de theorie om
pas daarna bij gelegenheid de vraag te onderzoeken wat daaruit volgt voor pastoraal
en praktijk, gaat de bevrijdingstheologie uit van de ‘praxis’, van wat er gaande is.
Daarop reflecteert zij. Treden er in het gebeurende evoluties op, dan evolueert ook
haar reflectie. Er dienen zich andere thema's aan, er worden andere accenten gelegd.
De vraag die mij hier bezighoudt, is de volgende. Vormen de opkomst, de bloei, de
ervaring van de basisgemeenten voor de bevrijdingstheologen niet een aanleiding
om hun aanvankelijke opvatting over de rol die de kerk in de strijd voor een
rechtvaardiger wereld te spelen heeft, te herzien of bij te werken? Volstaan
formuleringen als ‘volkskerk’ of ‘kerk van de armen’? Niet dat wij, Europese
theologen, hun de les hebben te spellen. Wij leven nu eenmaal in het centrum van
een mundiaal economisch systeem waarvan Latijns-Amerika slechts de periferie en
het slachtoffer is. Maar broederlijk kunnen we proberen aan hun werk een bijdrage
te leveren.
Wat ik hier voorleg, moet in die geest worden verstaan: een bijbelse belichting
van de uitdrukking ‘voorkeur voor de armen’. Zoals zal blijken, is de voornaamste
vraag daarbij: wat is de plaats of de rol van de kerk wanneer we zeggen dat God zich
over de armen erbarmt en ze bevrijdt? Let wel, in mijn vraag zit, ook weer haast
onmerkbaar, een begripsverschuiving. Ik spreek niet van de voorkeur van de kerk
voor de armen, maar van Gods voorkeur voor de armen. Dát de God van de bijbel
een reddende God voor de armen is, is zo duidelijk, dat ik daar niet eens bij stil blijf
staan. Het gaat om het hoe. Hoe reageert God als hij de schreeuw van de armen hoort?
Hoe gaat hij te werk als hij uit een wereld van onderdrukking en uitbuiting een wereld
van gerechtigheid en broederlijkheid wil laten ontstaan? Ik beperk me daarbij tot
twee thema's, die ook bij de bevrijdingstheologen steeds weer terugkeren. Ze staan
inderdaad centraal: het thema van de Exodus, de Uittocht van de arme en onderdrukte
Hebreeën uit Egypte, en de blijde boodschap aan de armen van Jahwe in de
Babylonische gevangenschap.

De bevrijding van Israël uit Egypte
De explosieve kracht van het Exodusthema wordt pas duidelijk als men zich realiseert
dat er in het Oude Oosten, veel meer dan in onze zoge-
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naamd humane tijd, een diepgeworteld ethos van zorg en hulp voor de armen bestond.
Dat was zo in Egypte en Mesopotamië, en niet minder in de daartussen liggende
Palestijns-Syrische regio. Dat blijkt uit vele hiërogliefen en opschriften die de
archeologie telkens weer aan het licht brengt. Egyptenaren moesten zo leven dat zij
na hun dood voor de goddelijke rechter konden getuigen wat het beroemde hoofdstuk
125 van het Egytische dodenboek en talloze grafopschriften uit alle eeuwen
voorhielden: ‘Brood gaf ik aan wie honger had, water aan wie dorst had, kleren aan
wie naakt was, en een veerboot aan wie er geen had’.
Een heel bijzondere verantwoordelijkheid voor de onderste lagen van de
samenleving had de leidende elite en vooral het hoofd van de staat, de koning. In de
Kanaänitische epen uit Ugarit begeeft de stadskoning zich 's ochtends naar de
stadspoort waar de burgers hun rechtsgeschillen beslechten. Daar ‘helpt hij weduwen
aan hun recht en laat wezen recht wedervaren’. Sinds de 3e eeuw v.C. beroemen de
Mesopotamische koningen zich erop dat zij schulden kwijtschelden, dat zij het recht
hervormen, zodat ‘gerechtigheid in het land zichtbaar wordt’, dat ‘de sterke de zwakke
geen onrecht doet, en dat weduwen en wezen recht wedervaren’.
Als de zorg voor de armen het prerogatief van de koning is, dan omdat men ervan
overtuigd is dat ook de goden zo denken en voelen, vooral de Zonnegod. Hij is
immers de god van de gerechtigheid, de god van een goed geordende menselijke
samenleving. De opvatting dat God aan de kant van de armen staat, is dus geen
uitvinding van Israël. Toen Israël over zijn God hetzelfde zei, nam het slechts over
wat in het Oude Oosten een diepe en algemene overtuiging was. En als vandaag,
zoals in Latijns-Amerika en elders, de kerk zich met de armen wil solidariseren en
zich daarbij op Gods wil beroept, dan is dat niet eens zonder meer specifiek bijbels
of christelijk te noemen. De vanzelfsprekendheid waarmee het Oude Oosten, lang
voor de bijbel, hetzelfde deed, laat zien dat het hier gewoonweg om humaniteit gaat:
zodra een samenleving zich zo ontwikkeld heeft dat sociale ongelijkheid tussen boven
en onder, tussen armen en rijken een normale situatie is geworden - wee dan als die
van onderen niet de eerste zorg worden van die van boven!
Als je de vele teksten van het Oude Oosten die over deze zorg spreken nagaat,
stoot je echter ook op een grens. De maatschappelijke systemen waarin de ongelijkheid
tussen arm en rijk blijkbaar structureel ingebouwd zit, worden nauwelijks of slechts
helemaal in de marge van deze wereld ter discussie gesteld. Dezelfde goden die zorg
dragen voor de armen, staan borg voor de onveranderlijkheid van de maatschappelijke
ordening. Deze hoort immers tot de schepping, komt van god, wordt door god in
stand
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gehouden. Als de rijken zich over de armen moeten buigen, dan eigenlijk alleen om
de extremen te nivelleren en de scherpe kanten af te ronden. In de grond werden zo
de structuren die de armoede veroorzaakten, bevestigd.
Hier nu ligt het onderscheid met het bijbelse Exodus-thema. Israëls God, die zijn
volk bij het begin van zijn geschiedenis uit het slavenhuis Egypte wegleidt, is het
centrale, ja, het enige thema van de oudtestamentische geloofsbelijdenis. Als Jahwe
fundamenteel ingrijpt in de geschiedenis van zijn volk, dan is dat een
bevrijdingshandelen ten gunste van armen en onderdrukten.
De klassieke formulering van dit credo lezen we in Deuteronomium 26: 5-10:
De Egyptenaren behandelden ons slecht, verdrukten ons
en legden ons harde slavenarbeid op.
Wij hebben tot Jahwe, de God van onze vaderen, geschreeuwd.
En Jahwe hoorde ons geschreeuw
en zag onze armoede, onze arbeidslast en onze verdrukking.
En Jahwe heeft ons met sterke hand, met hooggeheven arm,
onder grote verschrikkingen, tekenen en wonderen,
uit Egypte geleid.
Hij heeft ons naar deze plaats gebracht en ons dit land gegeven,
een land van melk en honing.
Alleen al deze centrale oudtestamentische tekst zou diegenen moeten doen nadenken
die moeite hebben met een kerk die spreekt van een ‘voorkeur voor de armen’ en
een theologie die zich ‘bevrijdingstheologie’ noemt. Het gaat hier om het geloof in
een God die armen in vrijheid stelt. Het Nieuwe Testament kan daar andere dimensies
aan toevoegen, maar blijft er zeker nooit meer bij achter.
Van belang is vooral dat we inzien waarin deze Exodustekst verschilt van wat het
Oude Oosten onder de ‘voorkeur voor de armen’ verstond. Ik probeer dit in enkele
punten duidelijk te maken.
1. Terwijl in de teksten van het Oude Oosten Gods zorg altijd individuele armen
of kleinere, in bijzondere nood verkerende groepen uit de onderste bevolkingslagen
betreft, gaat het hier om de redding van een omvattende volksgroep uit een haar
opgedrongen situatie van ellende. Uit de boeken
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Exodus en Numeri blijkt dat het hier om de hele uitgebuite onderlaag van Egypte
gaat1. Dus werkelijk om de armen.
2. De ellende van deze armen wordt ondubbelzinnig in oorzakelijk verband gebracht
met de economische uitbuiting en sociale discriminatie. Armoede komt voort uit het
maatschappelijk systeem en is het werk van menselijk kwaad, dat ook met naam en
toenaam genoemd wordt.
3. Gods reddend ingrijpen betreft niet een verzachting van het lijden die het systeem
als zodanig onaangetast laat, ja, het misschien zelfs opnieuw bestendigt. De armen
worden uit het verarmende systeem weggeleid. Het Exodusverhaal maakt dit vooral
duidelijk doordat het ook vertelt hoe geprobeerd wordt de uitgebuite Hebreeën op
een andere manier te helpen. De dochter van de Farao treedt in het voetspoor van de
Oud-Egyptische koningen, die zich ontfermden over individuele armen: zij ontfermt
zich over het te vondeling gelegde kind Mozes en neemt het aan als haar eigen zoon
(Ex. 2:1-10). Maar wat baat dat de andere armen? Mozes begint zijn loopbaan als
bevrijder met contraterreur: hij slaat een brutale onderdrukker dood. Maar het systeem
is sterker, de onder elkaar verdeelde onderdrukten willen met Mozes niets uit te staan
hebben, hij moet vluchten, en alles blijft bij hetzelfde (Ex. 2:11-15). Later gaat hij
samen met Aaron de reformistische weg op. Via onderhandelingen met de Farao
probeert hij een verbetering van de situatie van de onderdrukten binnen het systeem
te bedingen, maar daarmee verslechtert de situatie nog (Ex. 5:1-23). En wat zegt het
verhaal van de plagen van Egypte? Zelfs de grootste catastrofen die een onmenselijk
systeem onvermijdelijk over zichzelf afroept, leiden slechts tot verharding van het
systeem (en niet, zoals het ‘historisch materialisme’ beweert, min of meer
natuurnoodzakelijk tot een volgende, hogere fase van humaniteit). God handelt
anders. Hij voert uit het systeem weg. De ‘Exodus’ is iets zo ongehoords, dat zelfs
de slachtoffers van het systeem die eruit bevrijd worden er niets van verstaan, ja,
zich ertegen verzetten. ‘Hoe heb je het toch in je hoofd gehaald om ons weg te voeren
uit Egypte? (...) Bemoei je niet met ons, laat ons maar in dienst blijven van de
Egyptenaren. Het is beter hen te dienen dan te sterven in de woestijn’ (Ex. 14:11-12).
Hoe groot de ellende daar ook was, het morrende volk heeft steeds weer heimwee
naar Egypte.
4. De uittocht uit het verknechtende systeem is bijgevolg niet het werk van

1

Ex. 12:38: ‘De Israëlieten vertrokken... en het aantal mannen die zelf liepen - de kinderen
dus niet meegerekend - bedroeg ongeveer zeshonderdduizend. Ook vele anderen trokken met
hen mee...’. Num. 11:4: ‘Het samenraapsel van volk (het gepeupel) dat met hen meetrok...’.
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de armen zelf, het is geen mensenwerk, het is het werk van Jahwe alleen. De bijbel
schildert het gebeuren af als een wonder. Zie b.v. het alle natuurwetten tartende
verhaal van de doortocht door de Rietzee (Ex. 14).
5. Het andere luik van de Uittocht is de Intocht in het ‘land van melk en honing’,
een beeld van paradijselijke overvloed. Daarin kunnen de armen van Egypte
binnengevoerd worden, omdat zij eerst bij de berg Gods in een nieuwe gemeenschap
herschapen zijn en God voortaan in hun midden woont. Die samenhang treedt
duidelijk aan het licht in de kortere versie van Israëls geloofsbelijdenis,
Deuteronomium 6:20-25:
‘Wanneer uw zoon u later vraagt: “Wat betekenen toch die verordeningen,
bepalingen en voorschriften die Jahwe onze God u gegeven heeft?”, dan
moet gij hem antwoorden: “Wij waren slaven van Farao in Egypte, maar
Jahwe heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid (...) Daarom heeft Jahwe
onze God ons geboden al deze voorschriften te volbrengen en Hem te
vrezen. Dan zullen wij altijd gelukkig zijn en zal Hij ons leven schenken’.
Op de Sinaï werd voor de Hebreeën een nieuwe sociale orde ontworpen waarin zij
een volk van broeders werden en er geen armen meer zouden zijn (Deut. 15:4). Uit
de armen van Egypte ontstaat een samenleving die niet alleen met de Egyptische
samenleving, maar met elk vergelijkbaar sociaal systeem in de wereldgeschiedenis
in contrast staat (Ex. 19:46; Deut. 4:6-8).
Dat is het beeld van Gods zorg voor de armen dat de boodschap van de Exodus
voorhoudt. Ik heb wel eens de indruk dat noch de bevrijdingstheologen noch hun
critici die boodschap in haar telkens weer verrassende andersheid ten volle bevatten.
Bevrijdingstheologen zien in de Exodus de boodschap van een politieke bevrijding,
waarop dan andere dimensies van bevrijding, menselijke en religieuze bevrijding
(uit de verknechting van de zonde) moeten volgen. Mozes wordt dan het prototype
van de in machtsstrijd, partijpolitiek en compromissen verwikkelde ‘christelijke
politicus’, Jezus en zijn volgelingen daarentegen zijn de prototypen van de
kerkelijkpastorale evangelieverkondiging. Omgekeerd stelt dan bijvoorbeeld de
welwillend kritische Internationale Theologencommissie, in haar document van 1976,
dat de bevrijding uit Egypte eigenlijk niet de opheffing van de armoede betreft, maar
de dienst aan God op de berg Sinaï. Dit laatste is ongetwijfeld juist, maar in welke
samenhang staat die godsdienst dan? Toch wel in de context van de nieuwe
samenleving die God in deze wereld tot stand heeft gebracht: een volk van God dat
in contrast staat met alle tot dan toe bekende samenlevingsvormen.
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Voor de centrale rol die de opbouw van het Godsvolk speelt in het Exodusgebeuren
schijnen veel bevrijdingstheologen al even weinig oog te hebben als de Internationale
Theologencommissie. En zo krijgt men de indruk dat zij, hoe vaak zij het ook over
de Exodus hebben, uiteindelijk toch geen rekening houden met een werkelijke uittocht
van de armen en het ontstaan van een nieuwe samenleving van mensen die uit de
bestaande samenleving zijn weggetrokken. Hun Mozes blijft dan in zekere zin nog
altijd met de Farao onderhandelen, misschien wordt hij ooit nog eens diens minister
van cultuur of een hoge ambtenaar aan het hof - zoals eens de bijbelse Jozef, die de
Egyptische boeren uiteindelijk wel van de hongerdood redde, maar hen daartoe eerst
van hun vee en grondbezit beroofde en hen tot staatsaangehorigen maakte in een
kapitalistisch pachtstelsel (vgl. Gen. 47:13-26).
Zo althans komt de interpretatie die de bevrijdingstheologen aan Exodus geven
soms bij mij over. De overal opkomende basisgemeenschappen laten echter iets
anders zien. Tenminste sommige daarvan laten zich niet definiëren als louter
pressiegroepen die op de samenleving willen inwerken of, omgekeerd, als puur
religieuze ruimten waar verkondigd wordt en eucharistie gevierd. Ze zijn zelf de
locus, de ruimte waarin de sociale omwenteling zich voltrekt. Daar verzamelen zich
de armen en vanuit de herinnering aan Israël en Jezus stichten zij een nieuwe
gemeenschap, een samenleving die zich van alle bestaande samenlevingen
onderscheidt. De bevrijdingstheologen zien het wonder met verbazing aan en spreken
nu van de ‘kerk van de armen’. Zou het niet goed zijn dat zij het bijbelse
Exodusverhaal eens opnieuw doornemen en op een nieuwe manier leren uit te drukken
waar Gods ‘voorkeur voor de armen’, zijn bevrijdend handelen aan de armen eigenlijk
naartoe wil? God wil een nieuwe samenleving, die vanuit de bevrijde armen als kerk
aan het licht treedt. Alleen daarlangs voltrekt zich dan ook dialectisch de verandering
en verlossing van de hele bestaande samenleving. Maar daarover misschien meer als
ik mijn tweede thema ontwikkel.

De blijde boodschap aan de armen van Jahwe
Israël heeft de bedoelingen die zijn God met het Exodusgebeuren had, telkens weer
verraden. Het is tenslotte in de ondergang getuimeld die vroeger of later elke
samenleving wacht die steunt op heerschappij, machtstrijd en uitbuiting. De staat
Israël in het Noorden ging ten onder, de staat Juda in het Zuiden ging ten onder. Maar
God gaf niet op wat hij begonnen was.
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Met de Judeïsche groepen die na de val van Jeruzalem (586 v.C.) naar Babylonië
waren gedeporteerd, begon hij opnieuw.
In zekere zin bracht hij het gebeuren van de uittocht uit Egypte opnieuw op gang,
nu door de verstrooiden te verzamelen en terug naar huis te voeren. Het doel van
zijn optreden bleef hetzelfde: een nieuwe samenleving midden tussen de volkeren.
In die zin blijft alwat over de Exodus te zeggen viel, ook voor deze periode uit de
geschiedenis van Israël gelden. Maar tegelijk is alles anders en nieuw geworden.
De armen die nu uit Babylon gered worden en naar huis gevoerd, zijn niet langer
onbeschreven bladen. Zij zijn getekend door hun verraad en de gevolgen daarvan,
maar evenzeer door hun onlosmakelijk, zelfs door verraad niet te verbreken toebehoren
aan de God die hen eens uit Egypte had gevoerd en met hen een geschiedenis was
begonnen. Zo zijn zij ook weer heel andere ‘armen’ dan de ‘armen’ in Egypte. Hun
dwingelanden beseffen dat. Bovenop de ellende van deze gedeporteerden komt, door
die niet te verbreken band met hun geschiedenis, nu ook nog vervolging. Deze armen
zijn de zonderlingen van de wereldgeschiedenis geworden. Zij zijn de ‘armen van
Jahwe’. Jahwe's toewending tot de armen wordt nu zijn toewending tot zijn armen,
mensen die om zijnentwil verdrukt worden en in de ellende gestort.
Dit thema van de ‘nieuwe Exodus’ is vooral door de grote Troostprofeet uit de
Babylonische gevangenschap ontwikkeld. Zijn naam is ons niet overgeleverd, zijn
uitspraken werden gewoon toegevoegd aan het boek van de oudere profeet Jesaja en
vormen daar de hoofdstukken 40-55. In de poëtisch geladen teksten van deze
‘Deutero-Jesaja’ verschijnen de armen van Jahwe uit de ballingschap in een
tweevoudige symbolische gestalte. De mensen die in het verwoeste heimatland
achtergebleven zijn, worden voorgesteld in het beeld van een verpauperde en
troosteloze vrouw: Jeruzalem. De gedeporteerden die in de vreemde verknecht
worden, verschijnen in de figuur van de vervolgde, gedode, maar tenslotte door God
weer tot leven geroepen ‘Knecht van God’. Beide gestalten-van-ellende tegelijk
horen nu een blijde boodschap, een ‘evangelie’ (het is op deze plaats dat dit woord
zijn intrede doet in de Schrift): de boodschap dat God de ballingen terug naar huis
brengt en het Godsvolk opnieuw opricht in Jeruzalem, waar het het centrum moet
worden voor alle samenlevingen van de wereld. Wanneer de volkeren dat zien, staan
ze verstomd, en de eschatologische bedevaart der volkeren neemt een aanvang.
Het is een ‘evangelie voor de armen’. Wanneer is het werkelijkheid geworden?
Als de gedeporteerden gedeeltelijk teruggekeerd zijn, de tempel uit zijn ruïnes
herrezen is, en de eigen gemeenschap een nieuw begin heeft
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gekregen, wordt het duidelijk dat de stralende volheid van wat het ‘evangelie’ beloofd
had, nog bij lange niet gerealiseerd is. Daarom verwijst het profetenwoord verder
naar de toekomst. Het wordt telkens opnieuw geformuleerd als een vooruitblikkende
belofte, vooral in de hoofdstukken die dan nog maar eens aan het Jesajaboek werden
toegevoegd (de ‘Trito-Jesaja’). In het begin van hoofdstuk 61 bijvoorbeeld lezen we:
De geest van Jahwe, mijn Heer, rust op mij,
want Jahwe heeft mij gezalfd.
Hij heeft mij gezonden
om de armen het blijde nieuws te brengen,
om te verbinden wier hart gebroken is,
om aan de gevangenen vrijlating te melden,
en aan de geboeiden de terugkeer naar het licht;
om een jaar van Jahwe's genade te melden,
een dag van wraak voor onze God;
om alle treurenden te troosten,
om aan de treurenden van Sion
een kroon te geven in plaats van as,
vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad,
jubel in plaats van vertwijfeling.
Tussen een tekst als deze en de nieuwtestamentische ‘evangeliën’ bestaat een direct
en duidelijk verband. Lucas laat Jezus bij zijn eerste openbaar optreden in de synagoge
van Nazareth juist deze tekst voorlezen uit de Schrift en laat hem er maar één zin als
commentaar aan toevoegen: ‘Het schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt, is thans
in vervulling gegaan’ (Lc. 4:21). Als Johannes de Doper vanuit de gevangenis boden
stuurt om aan Jezus te vragen of hij het is die komen moet, verwijst Jezus naar wat
er om hem heen aan wonderen en tekenen van een nieuwe werkelijkheid opschiet,
en hij citeert gewoon weer uit de vele teksten van het Jesajaboek: ‘Blinden zien en
lammen lopen, melaatsen genezen en doven horen, doden staan op en aan armen
wordt de Blijde Boodschap verkondigd’ (Mt. 11:5; Lc. 7:22). En als hij er dan aan
toevoegt: ‘Zalig wie geen aanstoot neemt aan Mij’, dan leidt ons dat onmiddellijk
naar de zaligprijzingen waarmee hij zijn bergrede begint: ‘Zalig gij die arm zijt, want
aan u behoort het Rijk Gods’. Er is geen twijfel mogelijk: de toezegging van het
vernieuwde en definitieve ingrijpen van God ten gunste van zijn armen, zoals die
vanaf de ballingschap vooral in het boek Jesaja bewaard werd, vormt één geheel met
het optreden van Jezus. Jezus' optreden is de vervulling van de belofte. Jezus'
boodschap is dezelfde als die van de Deutero- of Trito-Jesaja: het blijde nieuws voor
Jahwe's armen in de wereld, dat God nu alles doet verkeren. Het evangelie richt zich
tot de
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armen van Jahwe. Alleen wie tot de armen van Jahwe behoort, kan echt begrijpen
wat het evangelie bedoelt.
Laten we daarom nog eens proberen beter te begrijpen wie in deze grote literaire
samenhang, die begint bij de ballingschap en in het Nieuwe Testament wordt
afgesloten, die ‘armen’ zijn, en in welk zakelijk verband het geheel moet worden
gezien. We kunnen daarvoor aanknopen bij wat we zeiden over de eerste Exodus,
maar moeten dit nu aanvullen.
1. Ook dit keer gaat het over reëel armen. Dat geldt voor de gedeporteerde
Israëlieten evenzeer als voor de mensen rond Jezus. Onder de gedeporteerden waren
er misschien enkelen die het materieel niet eens zo slecht hadden, maar ook zij waren
ballingen in de vreemde. De mensen rond Jezus behoren allen tot een geknecht en
uitgebuit volk dat onder de knoet ligt van Rome; in de vele zieken die in het evangelie
ten tonele worden gevoerd, treedt hun ellende ook lijfelijk aan het licht.
2. Ook hier is het weer God alleen die handelt. Ook hier wordt alles wat aangezegd
en in Jezus verwerkelijkt wordt, voorgesteld als een wonder.
3. Weer gaat het over het begin van een nieuwe samenleving in deze wereld, een
broederlijke gemeenschap, die geen onderscheid meer kent tussen rijk en arm. Zij
ontstaat om Jezus heen. Zelfs met zijn dood houdt ze niet op te bestaan: ‘Zij waren
één van hart en één van ziel en er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn
eigendom noemde; integendeel, zij bezaten alles gemeenschappelijk... Er was geen
enkele noodlijdende onder hen’ (Hand. 4:32-34).
4. Anders dan bij de eerste Exodus is nu echter het subject waaraan alles geschiedt.
De ‘armen van Jahwe’ zijn niet meer om het even welke armen, maar het volk Gods
dat door de volkeren in de ellende is gestort. Het heeft zich schuldig gemaakt aan
verraad ten aanzien van Jahwe's belofte en in zoverre draagt het slechts de gevolgen
van zijn eigen daden. Maar tegelijk blijft het Gods geliefde volk, een schare van
onuitwisbaar getekenden en juist daarom wordt het door de volkeren geknecht. Als
met Jezus de belofte in vervulling gaat, loopt deze dialectiek in een nieuwe vorm
verder. Om Jezus heen ontstaat een nieuwe wereld, alle armoede is opgeheven. Maar
juist dat roept de weerstand van de oude wereld op. Uiteindelijk eindigt Jezus aan
het kruis. Hij die alle armoede opheft, sterft juist daarom als de allerarmste van de
armen. Het kruis is echter niet het einde. God wekt de vermoorde Godsknecht op uit
de dood en zoals Jesaja 53:10 reeds voorspelde: ‘Nakomelingen zal hij mogen zien,
en lang blijven leven’. De nieuwe samenleving Gods die vanuit dit gebeuren nu door
de geschiedenis trekt, zal haar oorsprong nooit verliezen: in haar voltrekt zich het
wonder, dat de armoede wordt opgeheven - maar toch worden juist zij aan
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wie dit wonder geschiedt, door een zich werende oude wereld telkens weer aan het
kruis der ellende genageld. Dat die twee samengaan en dat Gods Geest dan toch het
laatste woord van vreugde spreekt, dat is het grootste wonder.
5. Deze letterlijk ‘doorkruiste’ geschiedenis van God met zijn armen speelt zich
voortaan af tegen een nieuwe wereldwijde horizon. Het is niet langer een Farao die
de armen in zijn land uitbuit. Vanaf de Deutero-Jesaja zijn het altijd de volkeren van
de wereld die Gods contrast-volk in de armoede storten. Vroeger, toen Israël uit
Egypte wegtrok, was de Farao niet meer te redden, zijn hart zat dicht. Met paard en
ruiter verdween hij in de zee (Ex. 15:1). Wanneer echter de volkeren van de wereld
zien dat de knecht van God die zij vermoord hebben, leeft, zullen zij inzien dat de
goden op wie zij vertrouwen, niemendallen zijn. Zij zullen zich tot de God van Israël,
de Vader van Jezus Christus bekeren. De bedevaart der volkeren naar Jeruzalem zal
een aanvang nemen. Daar zullen zij bij het zien van een nieuwe, broederlijke
samenleving, leren hoe uit zwaarden ploegscharen worden gesmeed (Jes. 2:4; Mich.
4:3) en hun rijkdommen zullen samen stromen: ‘Volkeren komen samen naar uw
licht, koningen naar de glans van uw dageraad. (...) Diep gebogen komen zij naar u,
de zonen van uw onderdrukkers, en allen die u vroeger verachtten, werpen zich dan
aan uw voeten neer’ (Jes. 60:2, 14). Het zijn bijbelse beelden, die zeggen: Als God
zich inlaat met de armen, met de kerk die hem in geloof volgt, dan heeft hij de hele
menselijke samenleving op het oog. Maar de weg die hij volgt om die te veranderen,
loopt over een contrast-samenleving, waarin hij zijn verstrooide armen samenbrengt.
Hiermee zijn we in ons gesprek met de bevrijdingstheologen opnieuw bij het punt
dat we bereikt hadden naar aanleiding van het Exodus-thema. Gods keuze voor de
armen betekent Uittocht: Hij voert de armen weg uit een samenleving van uitbuiting
en maakt van hen een nieuw en broederlijk volk, waar geen armoede meer heerst.
Het evangelie voor de armen van Jahwe laat zien dat Gods ‘strategie’ in de
geschiedenis weliswaar helemaal op de hele menselijke samenleving gericht is, maar
de weg die hij volgt is die van de Uittocht en die loopt over de contrast-samenleving.
Juist in de harde dialectiek die zich tussen dit volk en de andere volkeren
onvermijdelijk ontwikkelt, kunnen de goden van de hebzucht en de machtshonger
tot niets herleid worden, terwijl ze, wanneer men zich ermee vergenoegt de bestaande
samenlevingen in deze wereld bij te sturen, telkens opnieuw arme en ellendige
mensenmassa's produceren.
Op dit punt van het gesprek plegen de Latijnsamerikaanse bevrijdingstheologen
erop te wijzen dat in Latijns-Amerika in tegenstelling tot Europa
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de massa's het geloof niet allang verloren hebben: ‘Wij leven in een gelovig en
christelijk continent! Er leeft bij ons een diepgewortelde volksreligie, al vertoont die
dan uiterlijke vormen waar academische theologen op neerkijken’. Het komt geen
ogenblik bij me op, daaraan te twijfelen. De bloei van de basisgemeenschappen heeft
ongetwijfeld ook zijn wortels in een oud en vol heimwee naar een nieuwe dageraad
uitkijkend geloof van massa's eenvoudige mensen, al kun je de ‘rijken’ in
Latijns-Amerika zeker niet in alle opzichten hetzelfde onverbleekte geloof toedichten
en verschilt de hele maatschappij-ordening niet zo veel van wat Noord-Amerika en
Europa te zien geven. Reeds in de koloniale tijd bestonden er scherpe spanningen
tussen de machthebbers en de missionarissen: wie van beiden was echt christen? En
er zijn vertwijfelde pogingen geweest om christenen tegen christenen te beschermen;
denk aan de indianenreducties. Maar het is waar: de massa's in Latijns-Amerika zijn
nog altijd dieper christelijk dan die van Europa of Latijns-Amerika.
Maar juist daarom ligt de structurele analogie met de situatie in Israël ten tijde van
Jezus nog duidelijker voor de hand. In Jezus wendde God zich naar de armen toe het resultaat was een breuk. De door Jezus op gang gebrachte geschiedenis van God
met zijn armen zette zich niet ononderbroken voort in de bestaande instellingen van
het godsvolk, maar in nieuwe gemeenten, die niet op principes van macht, maar op
die van broederlijkheid gebouwd waren.
Daarom meen ik, op grond van de bijbel, in alle eenvoud aan mijn medetheologen
in Latijns-Amerika te moeten zeggen: door een vernieuwde lezing van de bijbel
zouden zij nog heel andere en sterkere woorden over de basisgemeenten en de kerk
als geheel kunnen vinden dan die ze tot nog toe hanteren. God heeft die
gemeenschappen in hun landen als bij wonder laten opschieten in een tijd van
allergrootste ellende. Vele armen zijn daarin op adem kunnen komen. Als leden van
die gemeenschappen worden zij ook vervolgd en delen zij in de armoede van de
gekruisigde Heer. Niets heeft meer behoefte aan theologische reflectie dan dit
ongehoorde feit. Volstaat het dan nog te zeggen: de gemeente is de plaats waar de
herinnering gewekt wordt, de profetische aanklacht weerklinkt en het kritisch
bewustzijn wordt geboren? En voor de rest die kritisch geworden armen uit te sturen
om het wegennet van Egypte te onderhouden? Moet men niet eerder nog duidelijker
stellen dat de kerk zelf een ruimte is waar de armen verzameld worden en hun
bevrijding werkelijkheid wordt? Ja, dat zij de gestalte, de eigenlijke ruimte van een
bevrijde werkelijkheid zou kunnen zijn, zonder welke er geen enkele hoop is dat ooit
dat dialectisch proces op gang komt dat op de verandering van de hele samenleving
aanstuurt.
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Op 9 december 1531, tien jaar na de verovering van het Aztekenrijk door Hernando
Cortés, kwam de arme indio Juan Diego, toen hij zich naar de christelijke catechese
spoedde, aan de rand van de stad Mexico, bij de Tepeyac-heuvel. Hij hoort hemelse
vogelenmuziek, volgens de traditie der Azteken een voorteken van een goddelijke
openbaring. Hij klimt de heuvel op en voor hem staat een jonge, donkerhuidige,
wondermooie Indiaanse vrouw. Zij baadt in een stralend licht en spreekt hem aan in
zijn eigen Náhnatl-taal. Zij stelt zich aan hem voor als de Moeder Gods, de moeder
van alle armen, de moeder van dit land. Zij stelt hem, de arme Juan Diego, aan tot
haar bode en zendt hem naar de bisschop, die op het punt staat in het centrum van
de hoofdstad van Nieuw-Spanje een grote kathedraal te bouwen. Hij moet hem zeggen
dat hij hier op deze heuvel aan de rand van de stad, waar de armen wonen, voor haar
een kerk moet bouwen, zodat van hieruit de zegen over het land en al zijn bewoners
zonder onderscheid zich kan uitbreiden.
Dat was het begin van een religiositeit die als geen andere vorm gaf aan de
vroomheid van de Latijnsamerikaanse massa's: de verschijning van Onze Lieve
Vrouw van Guadalupe. In haar heiligdom verzekerde paus Johannes Paulus II in
1979 dat de kerk zich blijft bekennen tot haar ‘voorkeur voor de armen’ en zich
daarvan nooit zal laten afbrengen. Zo droeg hij ertoe bij dat de Latijnsamerikaanse
Bisschoppenconferentie in Puebla enkele dagen daarna, niettegenstaande alle
weerstanden, zich opnieuw ondubbelzinnig aan de kant van de armen schaarde.
Misschien zijn wij nu pas in staat ten diepste de boodschap van de Madonna van
Guadalupe te begrijpen. Maria, het oerbeeld van de kerk, verschijnt aan de rand van
de stad waar de armen wonen, aan een arme: het wonder gebeurt dus niet waar wij
spontaan een rechtvaardig samenleven zouden willen oprichten, maar buiten aan de
periferie, waar de armen wonen, maar waar zij bij hun moeder, de kerk, samenkomen
en zelf kerk kunnen worden, een nieuwe gemeenschap waar door een goddelijk
wonder geen onderscheid meer bestaat tussen rijk en arm.
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De organisatie van de islam in België staat de integratie in de weg
Lucas Catherine
In de landen van de Europese Gemeenschap leven op het ogenblik 7 miljoen moslims,
in heel Europa 14 miljoen1. Zeven miljoen daarvan zijn autochtone Europeanen,
vooral Joegoslaven, Bulgaren en Albanezen, de andere helft zijn immigranten uit
Noord-Afrika. Binnen de EG leven er veel meer moslims dan Vlamingen. In België
maken ze met hun 250.000 - 135.000 Marokkanen, 77.000 Turken, verder Tunesiërs,
Algerijnen en anderen - 2% van de bevolking uit (In Nederland zijn er ongeveer
400.000). Zij vormen ná de katholieken de grootste godsdienstgemeenschap, vóór
de protestanten en de joden. In Brussel is 10% van de bevolking moslim; hier zouden
dus bijna even veel moslims als Vlamingen leven2. Om een periode in de geschiedenis
terug te vinden waarin de moslimaanwezigheid in West-Europa zo groot was, moeten
we teruggaan tot voor de Spaanse Reconquista (1492).
We kunnen er rustig van uit gaan dat die aanwezigheid van de islam in onze
gewesten van blijvende aard is. Niet veel van die immigranten zullen nog ooit naar
hun land terugkeren. Toen de Belgische overheid eind juli 1985 de gezinnen die dat
wel geliefden te doen, een premie van 350.000 BF. beloofde (de zgn. oprot-premie),
waren er slechts 255 die daarvan profiteerden3; in hetzelfde jaar verkozen 383 moslims
de Belgische nationaliteit4.
Tussen die immigranten en de autochtone bevolking gaapt een culturele en
religieuze kloof. Met hun ‘folkloristische’ klederdracht, hun aparte eet- en
woongewoonten, hun overal opduikende kleine moskeetjes brachten zij in sommige
steden niet alleen radicale veranderingen in het stadsbeeld aan,

1
2
3
4

Paul Balta, L'islam dans le monde, Ed. La Découverte/Le Monde, Paris 1987.
Volgens Gazet van Antwerpen, 20.08.87, doen slechts 13% van de Brusselaars hun legerdienst
in het Nederlands.
Bareel, juli 1987, p. 4.
Vragen en Antwoorden in de Kamer. Vraag van dhr. Dutry, 14.10.86, geciteerd in Bareel,
juli 1987.
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maar importeerden zij een cultuur waarvan de autochtone bevolking weinig of niets
begreep en waarvan zij mettertijd en gemakshalve dan maar ging denken dat dit nu
wel het fundamentalisme van Khomeiny zou zijn. De Marokkanen en Turken van
hun kant, om het bij deze twee grote groepen te houden, kwamen in een voor hen
totaal vreemde wereld terecht. Thuis was iedereen moslim en leefden zij op het arme
platteland (de Marokkanen komen vooral uit het Rifgebergte, de Turken uit de vlakte
van Anatolië). Het was trouwens de armoede die hen naar hier dreef. Hier kwamen
ze terecht in een stedelijke omgeving zonder religie, in een in hun ogen decadente
welvaartstaat. Ontheemd en onzeker, klampten zij zich vast aan de voornamelijk
religieuze tradities van hun dorpsgemeenschappen. Een conservatieve reflex
misschien, die echter niets te maken heeft met de politieke ideologie van het
fundamentalisme met zijn theocratische opvattingen over staatsmacht, wetgeving en
zelfs economie.
Twee elkaar vreemde volksculturen leven in België voortaan voorgoed naast of
met elkaar. Kan de islamitische gemeenschap zich in de Belgische integreren? Veel
staat die integratie in de weg. Tot één van die hinderpalen wil ik me hier beperken:
de manier waarop de godsdienstpraktijk en het godsdienstonderricht door de Belgische
overheid en door de islamitische instanties van de landen van herkomst georganiseerd
zijn, respectievelijk gecentraliseerd worden.

Officiële organisatie
Aanvankelijk beperkte de Belgische overheid zich ertoe de religieuze behoeften van
de moslim immigranten te erkennen. Bij koninklijk besluit van 28 april 1968 werd
rechtspersoonlijkheid verleend aan het Islamitisch en Cultureel Centrum te Brussel,
de zgn. Grote Moskee. In 1974, net na de oktoberoorlog en de ermee gepaard gaande
oliecrisis - dat zal wel niet toevallig zijn geweest - volgt een wet die de islam tot een
van de erkende godsdiensten promoveert. België is hiermee het eerste Westeuropese
land dat de islam officieel bij wet erkent. Vanaf het schooljaar 1975-76 wordt het
islamitisch monotheïsme dan ook in de scholen onderwezen, dit nog voor het
islamonderwijs door de wet van 20 februari 1978 officieel geregeld zou worden. In
1985-86 zijn er meer dan 200 scholen waar door 320 leraars aan 28.000 leerlingen,
ongeveer de helft van de schoolplichtige
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moslimkinderen in het lager en middelbaar onderwijs, de islam onderwezen wordt5.
Een wettelijke erkenning van de islam kwam er dus vrij vlug, maar de concrete
uitwerking ervan laat nog altijd op zich wachten. De wet van 1974 en later een KB
van 3 mei 1978 bepalen dat een bestuur voor de Islamitische Eredienst moet worden
opgericht. Dit zou bestaan uit comités, verkozen door de in de verschillende moskeeën
ingeschreven gelovigen. De eerste verkiezing zou worden georganiseerd door het
Islamitisch en Cultureel Centrum, de Grote Moskee. Die verkiezing werd echter
steeds maar uitgesteld. Met het gevolg dat het bestuur van de Grote Moskee in feite
nog altijd de enige vertegenwoordiger van de islam in België, de enige gesprekspartner
van de Belgische overheid is.
In de Grote Moskee wordt de dienst uitgemaakt door de Islamitische Wereldliga
(Rabita al Alam al Islami), een in 1962 in Mekka gestichte en door Saoedi-Arabië
gedomineerde groepering. Het was trouwens Koning Faysal die op 13 juni 1969 de
sleutels van wat toen nog het ‘Oosters Paviljoen’ was in ontvangst mocht nemen en
die de ombouw van dit paviljoen tot Grote Moskee grotendeels financierde. De
huidige ‘imam-directeur’ (imam al mudir), Abdullah al Ahdal, is een Saoedi. De
raad van bestuur van de Moskee (majlis al a'am) bestaat in theorie uit de 28
ambassadeurs van de moslimlanden die in Brussel geaccrediteerd zijn, maar in feite
regeert een uitvoerend bureau van pro-Westerse moslimlanden waarin Marokko en
Turkije de belangrijkste rol spelen.
Toen in mei 1986 dan eindelijk toch een Hoge Moslimraad werd verkozen, was
dit slechts een formaliteit die de macht van de gevestigde bestuurders bekrachtigde.
Zowel de kandidaten als de kiesbureaus werden door het Islamitisch Centrum
gecontroleerd en er werd uitsluitend in die moskeeën gestemd die bij de Grote Moskee
aangesloten waren. De aldus gevormde Hoge Moslimraad telt slechts een minderheid
van verkozen leden. Onder de 13 raadsleden zijn er 5 diplomaten, 3 afgevaardigden
van de Islamitische Wereldliga en slechts 5 verkozenen. Bovendien heeft de raad
ten opzichte van de majlis al a'am, de raad van ambassadeurs, slechts een adviserende
bevoegdheid6.

5
6

A. Bastenier en F. Dassetto, Enseignants et enseignement de l'Islam au sein de l'école officielle
en Belgique, Ciaco, Louvain-la-Neuve, 1987, p. 10.
Zie het interview met Aissa Najjari, voorzitter van de Federatie van Belgische Moskeeën,
in Tribune Immigrée, numero spécial, dec./jan. 1987, p. 14 en MRAX, juni 1986, p. 16.
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De concrete situatie
Hoe past deze officiële, sterk gecentraliseerde organisatie op de concrete situatie?
Laat ik slechts op twee belangrijke, allicht de twee belangrijkste aspecten wijzen: de
moskeeën en het onderwijs.
1. Moskeeën. Traditioneel kan elke groep moslims die dat wil, enkele buren
bijvoorbeeld, beslissen een eigen moskee op te richten: een masjid, een kleine
gebedsruimte in een kamer ‘in een of ander huis’. De groep betaalt het onderhoud
ervan en een van hen gaat als imam voor in het gebed. Dit is volledig conform de
voorschriften van de islam, die anders dan het christendom geen priesters of klerikale
hiërarchie nodig acht en slechts een rechtstreekse band tussen de gelovige en God
erkent. Naast die masjid's zijn er echter de vrijdagsmoskeeën, de masjid jama's.
Iedere mannelijke gelovige ouder dan 13-15 jaar is verplicht één keer per week, 's
vrijdags bij het middaggebed, de moskee te bezoeken om daar het gebed te verrichten
en te luisteren naar de preek (khutba). Deze moskeeën hebben een vaste imam, vaak
in een voltijdse baan. Theoretisch komen deze imams in aanmerking om net als
priesters, dominees en rabbijnen als bedienaars van een erkende religie door de
Belgische staat bezoldigd te worden. Maar deze bepaling van de wet van 1974 en
van het KB van 1978 kreeg nog steeds geen uitvoering. Ook hier weer wil het
Islamitisch Centrum centraliserend optreden. Om de toekomst veilig te stellen, wil
het, als ‘inrichtende macht’, alle moskeeën aan zich binden. Dat lukt grotendeels,
maar een belangrijk aantal moskeeën blijft ‘onafhankelijk’ of heeft zich gegroepeerd
in de Federatie van Belgische Moskeeën.
2. Wat het onderwijs betreft, werd het Islamitisch Centrum wettelijk en werkelijk
als inrichtende macht erkend. Dat betekent dat dit Centrum alle door de staat
bezoldigde moslimleraars recruteert. Als het waar is dat het onderwijs een van de
voornaamste factoren is om de integratie van de moslimjeugd te bevorderen, dan ligt
hier een reuzegroot probleem. Via het Centrum zijn het immers de landen van origine
(Marokko, Turkije) die het islamonderwijs in België controleren. Zij leveren de
handboeken en selecteren de leraars. Met het gevolg dat dit onderricht en de leraars
soms ver buiten de Belgische realiteit staan. De leraars hebben weinig binding met
hun leerlingen en kennen hun problemen niet. Volgens Bastenier en Dassetto7 zijn
95% van de Turkse leraars speciaal voor dit doel naar België uitgestuurd en veruit
de meesten van hen zijn niet van plan te blijven na

7

Profil socio-professionel et attitudes pédagogiques des enseignants de religion islamique,
résultats d'une enquête, in Bastenier en Dassetto, o.c., p. 90-94.
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het beëindigen van hun contract, dat meestal over 2 à 5 jaar loopt. De meeste
Marokkaanse godsdienstleraars (62,5%) zijn naar hier gekomen als student en geven
islamonderricht als bijverdienste of bij gebrek aan andere beroepsmogelijkheden.
Deze Turkse beroepsleraars en Marokkaanse gelegenheidsleraars bevinden zich dus
niet alleen slechts voor een korte tijd in België, maar ook om heel andere redenen
dan de moslimbevolking zelf. Bovendien komen zij vaak (voor 75%) uit een ander
milieu en een andere streek dan de meeste immigranten. Slechts sporadisch komen
zij in direct contact met immigrantengezinnen of -verenigingen. Kortom, zij hebben
minder contact met het lokale migrantenmilieu dan de doorsnee Belgische
welzijnswerker. Zij kennen dan ook de specifieke problemen van de tweede, derde
en weldra vierde generatie niet.
Samenvattend kunnen we stellen dat de Belgische islam in handen is van een
buitenlands bestuur, van buitenstaanders, die uitsluitend in functie van de belangen
van het moederland optreden. De band met het moederland willen zij zo lang mogelijk
bestendigen, al was het maar omdat de gastarbeiders geld naar ‘huis’ blijven sturen
en de economie blijven spijzen. Export van arbeid is zowel in Marokko als in Turkije
een belangrijke ‘industrie’ en een van de grote deviezenbronnen. Voor de rest komt
de lokale, Belgische islam alleen in kleine buurtmoskeetjes aan zijn trekken, alleen
daar heeft de Belgische moslim echt inspraak in zijn religie. Al moet gezegd dat zelfs
daar heel wat imams uit het moederland komen en de invloed van het Islamitisch
Centrum groot blijft.

Klerikale structuur
Deze gecentraliseerde en van buitenuit gedirigeerde organisatie van de islam in België
bemoeilijkt niet alleen de integratie van de moslimbevolking in de Belgische
samenleving, maar staat ook haaks op de hedendaagse realiteit en zelfs op een aloude,
vandaag misschien wat vergeten, traditie van de islam. Om dit duidelijk te maken
zou een apart artikel nodig zijn8. Ik beperk me hier tot enkele opmerkingen.
1. De islam is niet zo klerikaal. Ik zei het al: de gelovige moslim verhoudt zich
rechtstreeks en persoonlijk tot Allah, zonder de bemiddeling van ‘priesters’ die uit
hoofde van hun ambt het gebed leiden, zonden vergeven of ‘sacramenten’ toedienen.
In verband met de organisatie van de islam in

8

Meer daarover in mijn In naam van de Islam, Epo, Berchem, 1985, vooral pp. 52-54 en
89-168.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

502
België betekent dit concreet dat geen enkele klerikale overweging de rechtstreekse
verkiezing van een representatieve Hoge Moslimraad in de weg staat. Het is de
Belgische staat zelf die hier ter plekke een klerikale structuur geschapen heeft door
alle macht en bevoegdheid aan het Islamitisch Centrum toe te kennen.
2. De moslims zijn minder praktizerend. In 1983 gingen nog 28,8% van de Belgen
naar de zondagsmis. Van de Belgische moslims bezoeken slechts 6,9% het verplichte
vrijdaggebed9. Gezien het feit dat deze plicht alleen voor de mannen ouder dan 13-15
jaar geldt, komt dit overeen met een ‘graad van praktizeren’ van 14%, hetgeen nog
altijd slechts de helft is van bij katholieken. Dat wil helemaal niet zeggen dat de
moslimbevolking minder vroom is, maar de geloofsbeleving hoort tot de privé-sfeer,
is niet klerikaal georganiseerd, en dat is iets waarvoor de Belgische laïciserende staat
toch begrip zou moeten hebben.
3. De idee van de scheiding van kerk en staat is de Arabisch-islamitische
cultuurtraditie niet vreemd. In mijn boek, In naam van de islam, heb ik uitvoerig
laten zien dat zelfs een atheïstisch ideeëngoed tot deze traditie behoort. Om daaruit
slechts enkele voorbeelden te citeren: In de 11e eeuw, vijf eeuwen voor Voltaire,
schreef Aboel Ala al Ma'ari, die algemeen als de grootste dichter en filosoof van zijn
tijd wordt beschouwd: ‘Nu eens overheerst de ene godsdienst, dan weer wordt hij
door een andere verdrongen. De mensen durven niet alleen in de mens geloven. Ze
zijn steeds naar een ander sprookje op zoek’. En nog cynischer: ‘De wereld wordt
door twee soorten mensen bewoond: zij die een godsdienst hebben en geen hersens,
en zij die hersens hebben en geen godsdienst’. In de 12e eeuw stelde Ibn Rushd, beter
bekend als Averroës, in zijn Tahafoet al Tahafoet (De inconsequenties van de
theologen) dat de theologen het kennisproces vertroebelen en de spelregels van het
logisch denken niet respecteren: rationeel en religieus denken zijn niet hetzelfde.
Directer in verband met ons thema betoogde Ibn Khaldoen (Marokko, 1332-1406)
in zijn Al Muqadimma dat er geen goddelijke wet nodig is om een maatschappij te
ordenen, mensen kunnen hun eigen wetten uitvaardigen en zo de samenleving regelen.
Een opvatting die in de 18e eeuw uitmondde in Montesquieu's theorie van de scheiding
der machten. Kortom, de Arabische moslimcultuur heeft een ideeëngoed ontwikkeld
dat analoog is aan het Europese. Maar het grote verschil is dat in Europa, met de
Verlichting en de

9

Dassetto en Bastenier, L'Islam Transplanté, Epo, Berchem, 1984, p. 87.
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Franse Revolutie, deze ideeën dominant zijn geworden, terwijl ze in de
Arabisch-islamitische wereld slechts in geschriften overleefden.

Twee concluderende stellingen
Met het voorgaande voor ogen, zou ik twee stellingen ter overweging willen
voorleggen. 1. In België groeit een autochtone islam. Die moet als een van de in
België volwaardig erkende godsdiensten worden beschouwd. In geen geval mag de
Belgische overheid toestaan dat deze lokale islam van buitenaf gedirigeerd wordt.
Dit is geen kwestie van schrik voor een ‘fundamentalistische infiltratie’ of andere
spoken. Het gaat om de effectieve erkenning van het islamitisch feit in België en om
de integratie van de Belgische moslims in onze samenleving. De wet van 1974
voorzag de mogelijkheid democratische verkiezingen te organiseren die zouden
resulteren in een representatieve structuur van de islam in België. Dat ging de goede
richting uit. Maar die verkiezingen mogen dan niet door het Islamitisch Centrum
georganiseerd worden. Moslims die slechts tijdelijk in België verblijven zouden er
niet aan deel mogen nemen; men zou bijvoorbeeld kunnen stellen dat alleen mensen
die al minstens vier jaar in België zijn ingeschreven, kiesgerechtigd zijn. Alle
moskeeën of islamitische verenigingen zouden kandidaten mogen voordragen; de
kandidaatslijsten zouden niet alleen in moskeeën, maar ook bij moslimverenigingen
en in scholen waar islamonderricht wordt verstrekt, worden gedeponeerd. Het
representatieve orgaan dat op die manier wordt verkozen, zou dan als inrichtende
macht moeten worden erkend, zowel wat betreft de aanstelling van imams als van
leraars. Deze imams en leraars zouden hetzelfde statuut hebben als hun katholieke,
protestantse of joodse collega's.
2. In het onderwijs kan de integratie bevorderd worden door gelijktijdig naar twee
deelgroepen te werken: de Belgische moslims en de autochtone Belgen. Met het oog
daarop is het aangewezen een onderscheid te maken tussen het eigenlijke
godsdienstonderwijs en lessen over islamitische cultuur, en voor beide, op een
fifty-fifty basis bijvoorbeeld, ruimte vrij te maken. Het godsdienstonderricht moet
gegeven worden door leraars die hetzelfde statuut hebben als hun collega's
godsdienstleraren, vooral wat betreft rechtszekerheid en permanentie van carrière10.
Het onderricht in de

10

Het verschil in statuut tussen islamleraren en andere godsdienstleraren wordt beschreven in
M. Leurin, L'Organisation des Cours de religion islamique au sein de l'enseignement officiel:
aspects administratifs, in Bastenier en Dassetto, Enseignants et Einseignements, pp. 71-79.
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islamitische cultuur moet beide bevolkingsgroepen inwijden in de overeenkomsten
of analogieën die bestaan tussen de ideeënwereld van onze lekenmaatschappij en die
van de grote islamitische traditie en laten zien welke rol de islamitische cultuur vóór
de Renaissance heeft gespeeld in onze eigen wetenschap en filosofie. Wij gaan prat
op onze Griekse erfenis, maar vergeten wel eens dat de Griekse filosofie, astronomie,
geneeskunde, wiskunde, enz., ons grotendeels door Arabieren is doorgegeven. En
hoeveel termen en begrippen uit ons dagelijks taalgebruik hebben we niet aan de
Arabische cultuur ontleend? Algebra, logaritme, douane, risico, trafiek, tarief, check,
om er maar enkele te noemen, zijn van Arabische origine11. De moslimleerlingen
moeten daarop gewezen worden, maar in gemeenten die meer dan 10% moslims
tellen, zou het in alle scholen een verplicht vak moeten zijn. Zo kunnen we misschien
het vooroordeel uit de weg ruimen, dat de moslimcultuur achterlijk is en volkomen
vreemd aan onze seculiere cultuur.
Als we een begin zouden maken met de uitvoering van de wet van 1974 in de
onder 1 aangegeven zin en werk maken van een meer op wederzijds begrip
geörienteerd onderwijs, maken we een werkelijke integratie van de moslimbevolking
in de Belgische samenleving mogelijk. Anders vrees ik dat ons een nieuwe
cultuurstrijd te wachten staat, dit keer niet tussen Vlamingen en Walen, of tussen
katholieken en antiklerikalen, maar tussen Belgische islamieten en autochtone Belgen.

11

Enkele etymologieën: algebra, van al jabra; logaritme, van al Khorithm, de naam van de
uitvinder; douane, van diwan, kasboek (van de staatskas); risico, van rizq, goederen die alleen
met de hulp van God verworven konden worden; tarief, van tarif, aankondiging, prijslijst;
trafiek, van tafriq, verspreiding; check, van sakk, wisselbrief, check, term door de Engelsen
in Indië van moslimhandelaren overgenomen.
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De moderne oorlogvoering volgens Carl von Clausewitz (1780-1831)1
Erik Faucompret
Samen met Alexis de Tocqueville is Carl von Clausewitz een van de belangrijkste
politieke filosofen van de negentiende eeuw. Veel geciteerd maar weinig echt gelezen,
blijft tweehonderd jaar na de geboorte van de auteur diens hoofdwerk Vom Kriege
de aandacht gaande houden. In de negentiende eeuw gold dit boek als de militaire
bijbel voor generaties Duitse en Franse stafofficieren; later zullen Engels, Lenin en
zelfs Mao heel wat ideeën uit Vom Kriege overnemen voor het voeren van nationale
bevrijdingsoorlogen.
Carl von Clausewitz, geboren op 1 juni 1780 in Burg (Pruisen), wordt reeds op
twaalfjarige leeftijd ingelijfd bij het Pruisische leger. Na de nederlaag van Jena (1806)
verblijft hij als krijgsgevangene in Frankrijk, wat het hem mogelijk maakt de militaire
gevolgen van de revolutie te bestuderen. Drie jaar later is hij weer in zijn land en als
lid van de hervormingsgezinde partij medeverantwoordelijk voor de Pruisische
herbewapening. Wanneer in 1812 Pruisen en Frankrijk een militair bondgenootschap
aangaan tegen Rusland neemt Clausewitz vrijwillig dienst... in het Russische leger.
Vanaf 1815 verblijft hij weer in Pruisen waar hij uiteindelijk wordt bevorderd tot
generaal en tot hoofd van de militaire academie. Tot het jaar van zijn dood (1831)
zal hij werken aan zijn magnum opus, Vom Kriege, dat pas later zal worden uitgegeven
door zijn weduwe en enkele van zijn vrienden.
Vom Kriege is niet wat je noemt een gemakkelijk boek. Het is een opeen-

1

Deze bijdrage is gebaseerd op volgende bronnen:
R. Aron, Penser la Guerre. Clausewitz, Gallimard, Paris, 1976, 472 + 365 pp.
R. Aron, Sur Clausewitz, Editions Complexe, Paris, 1987, 189 pp.
K. Boey, In het spoor van Carl von Clausewitz, in Wijsgerig Perspectief op Maatschappij
en Wetenschap, 27e jrg., nr. 2, 1986/1987, pp. 35-40.
B.V.A. Roling, Inleiding tot de Wetenschap van Oorlog en Vrede, Van Gorcum, Assen,
1970, 196 pp.
R. Schalbroeck, Clausewitz' waarschuwing nog aktueel. Oorlog staat niet los van politiek,
in De Standaard, 29 september 1980, p. 6.
C. von Clausewitz, On War, Princeton University Press, 1976, 717 pp.
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volging van afzonderlijke monografieën die elk bepaalde karakteristieken van moderne
oorlogvoering behandelen en uiteindelijk hadden moeten uitmonden in een globale
en realistische theorie over het fenomeen oorlog. Van de acht geplande delen kon
de auteur er slechts zes voltooien, terwijl van de overige twee alleen ruwe
ontwerpteksten zijn overgebleven. Vandaar de contradictorische stellingen die men
bijwijlen in het boek aantreft; vandaar ook het gevaar voor een mogelijk verkeerde
interpretatie van de auteur.

Geen theorie van de oorlog
Een belangrijke stelling in Vom Kriege luidt dat het fenomeen oorlog weliswaar kan
worden bestudeerd, maar dat van een positief-wetenschappelijke theorie over oorlog
slechts weinig heil mag worden verwacht: ‘absolute, zogenaamd wiskundige factoren
bezitten in militaire berekeningen geen stevige basis, want van in den beginne bestaat
er een wisselwerking tussen mogelijke en waarschijnlijke elementen...’ (p. 86)2. Uit
voormeld citaat blijkt duidelijk dat Clausewitz (C.) zich kant tegen de opbouw van
een militaire systeemtheorie als die van Bülow of van Jomini. Oorlog is meer kunst
dan wetenschap en ‘lijkt van alle menselijke activiteiten het meest op een kaartspel’.
Betekent dit dat geen enkele theorie over oorlogvoering mogelijk is? Helemaal niet:
de tactiek van de oorlogvoering die meer verband houdt met materiële dan met
intellectuele factoren kan in tegenstelling tot de strategie wel worden beschreven
aan de hand van een aantal regels en voorschriften, een noodzakelijke voorwaarde
voor theorievorming. Een theorie over militaire tactiek kan lagere officieren behoeden
voor roekeloze avonturen op een terrein waar ervaring slechts tegen een hoge prijs
kan worden verworven. De strategie van een leger evenwel kan net als andere
menselijke activiteiten (C. vermeldt het drijven van handel en het voeren van
onderhandelingen) niet volledig en adequaat door wetenschappelijke wetten worden
verklaard. Een legeraanvoerder mag zich daarom op het slagveld nooit laten leiden
door zulke theoretische overwegingen.
Op het eerste gezicht klinkt het misschien eigenaardig dat C. alleen rekening houdt
met militaire beschouwingen wanneer hij het heeft over nut en onnut van een
wetenschap over de oorlog. Men mag echter niet vergeten

2

Ik citeer hier uit de Amerikaanse uitgave: C. von Clausewitz, On War, Princeton University
Press, 1976, 717 pp.
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dat de Pruisische generaal zijn boek heeft geschreven voor zijn tijdgenoten, opdat
zij uit het verleden (cfr. de opeenvolgende nederlagen tegen Napoleon) lessen zouden
kunnen trekken voor de toekomst (de vorming van een Duitse eenheidsstaat). Het
hanteren van rigide denkschema's die misschien vroeger hun nut hebben bewezen
kan gevaarlijk zijn, zo luidt de boodschap van de auteur. De hedendaagse wetenschap
van oorlog en vrede, de polemologie, die over een veel ruimer arsenaal van ervaringen
beschikt dan C., wordt niet op de eerste plaats door militairen, maar door
vredesonderzoekers bestudeerd. Hun doel is de oorzaken van de oorlog op te sporen.
Een groot verschil met C. betreft de vraag of oorlog al dan niet noodzakelijk is.
Verheerlijkt C. in zijn werk weliswaar nergens de oorlog, hij schijnt toch overtuigd
van de onvermijdelijkheid van de strijd tussen de naties. In een tijdperk van
kernwapens is oorlog voor eenieder een slechte zaak. Met C. zijn de moderne
polemologen het echter eens dat het vraagstuk van de oorlog complex is en dat elke
theorievorming over het fenomeen derhalve slechts een zeer voorlopig karakter bezit.

Het fenomeen oorlog
In de inleiding van zijn eerste boek - het meest consistente en best doordachte van
de zes - stelt Clausewitz zichzelf tot taak een universeel geldende en tijdeloze definitie
van het begrip oorlog op te stellen, gebaseerd op zijn concrete ervaringen en tevens
vanuit wijsgerig perspectief (‘Ik ben geen journalist want ik ga naar de grond van
de zaak’, p. 75). Oorlog is een duel op grote schaal, een krachtmeting met als doel
het opdringen van onze wil aan de vijand. Aangezien de vijand hetzelfde doel
nastreeft, worden in deze krachtmeting alle middelen ingezet die de moderne techniek
ons verschaft. Zeker, zegt C., het internationaal recht legt bepaalde beperkingen op,
maar de vooruitgang van de westerse beschaving heeft dan toch niet kunnen
verhinderen dat steeds meer gesofistikeerde wapens werden ontwikkeld teneinde de
vijand doeltreffender te vernietigen (p. 76). Wat houdt precies de uitschakeling van
de vijand in? Volgens C. gaat het om de gelijktijdige realisering van drie
doelstellingen: de vernietiging van het vijandelijke leger, de bezetting van het
vijandelijk territorium en het isolement van de tegenstrever in het internationaal
diplomatiek verkeer. Slechts zelden zal een land echter hiertoe in staat blijken. Immers
geen enkele overwinning mag definitief worden genoemd, terwijl een beslissende
nederlaag derde staten in het conflict kan betrekken (pp. 596-597). Welke
militair-strategische doelstellingen een land nastreeft hangt in de eerste
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plaats af van de wijze waarop het de toekomst inschat. Verwacht het land dat
gedurende de komende jaren zijn strategische positie zal verbeteren dan onderneemt
het voorlopig geen offensieve acties. Gelooft het integendeel dat in de toekomst zijn
positie alleen maar kan verslechteren dan doet het dat wel. Bezit een staat geen enkel
inzicht in zijn toekomstige situatie dan zal het afhangen van de politieke doelstellingen
die hij nastreeft of hij een militaire actie onderneemt of niet. En C. voegt er aan toe
dat geen enkele verantwoordelijke regeringsleider een oorlog zou mogen ontketenen
zonder zich vooral de vraag te stellen waarom hij het doet. Ook moet hij steeds een
vergelijking maken tussen de te verwachten resultaten en de te verrichten inspanningen
(pp. 700-702).

Oorlog als politiek instrument
De interpretatie van Clausewitz' meest geciteerde uitspraak: ‘Oorlog is diplomatie
voortgezet met andere middelen’, is minder eenvoudig dan op het eerste gezicht
misschien lijkt. Zeker beweert de auteur niet dat generaals de taken moeten overnemen
van politici of dat oorlog in de plaats moet treden van diplomatie. In het achtste boek
lezen we o.a. het volgende: ‘Mocht men het oorlogsgebeuren scheiden van de politiek,
dan bezit dat oorlogsgebeuren geen enkele zin... het kent wel een eigen spraakkunst
doch geen eigen logica’. Clausewitz meent m.a.w. dat doel en middel niet mogen
worden verwisseld: de politicus is leermeester van de generaal, niet omgekeerd. In
functie van de moraal - het geheel van waarden waarin een volk gelooft - bepalen
de gezagsdragers van een land in hoeverre een conflict moet worden beslecht met
militaire middelen. Teneinde zijn taak naar behoren te kunnen vervullen moet de
politicus op de hoogte zijn van de technieken van de moderne oorlogvoering. Hij
dient te gehoorzamen aan de wetten van het land, hoort met vaste hand een militaire
strategie uit te stippelen en kan derhalve op een bepaald moment beslissen ‘de pen
te laten vallen, en het zwaard op te nemen’. Militairen daarentegen mogen niet in de
regering zetelen (C. maakt een uitzondering voor de stafchef van het leger) want zij
nemen zelden politiek wijze beslissingen.

De elementen van oorlog
Volgens Clausewitz wordt het fenomeen oorlog gekenmerkt door drie onderling met
elkaar verbonden elementen. Vooreerst het door de bevolking
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gekoesterd irrationeel gevoelen van haat jegens de tegenstander. Ten tweede het
rationeel intellect van de regering dat militaire doelstellingen ondergeschikt moet
maken aan politieke. Tenslotte het element waar C. veruit de meeste aandacht een
besteedt: het ‘creatief verstand’ van de militair dat op plotselinge uitdagingen gepast
moet reageren.
Elke theorie over oorlogvoering moet rekening houden met deze drie elementen
want van hun onderlinge relatie hangt het verloop van de strijd af. Meteen kunnen
de doelstellingen van een militaire actie ook worden afgeleid; de wil van het volk
moet worden gebroken, de macht van de vijandelijke regering moet worden gefnuikt
en de militairen moeten worden verslagen (p. 90). Het is een gevaarlijke illusie te
menen dat dit kan zonder veel bloedvergieten. De partij die zich door dit soort van
menselijke overwegingen laat leiden zal als eerste het onderspit moeten delven (p.
75). Clausewitz pleit daarom voor de inzet van een maximaal aantal manschappen
(bij voorkeur op één plaats van het front), voor het besteden van de nodige aandacht
aan het moreel van de troepen, tenslotte ook voor de bewapening van het volk (pp.
186-188; 282-284; 617). Wat dit laatste betreft gelooft C. niet, en dit in tegenstelling
tot vele van zijn tijdgenoten, dat dit proces zal leiden tot anarchie. De gewapende
weerstand vormt integendeel een levende illustratie van het feit dat een volk zich
niet wenst te onderwerpen aan vreemde overheersing en kadert als zodanig in het
globaal militair-strategisch beleid van een land (pp. 479-483).
Omdat Clausewitz als eerste het concept heeft gelanceerd van de ‘absolute oorlog’
hebben velen gemeend dat hij enkel dit soort van oorlogvoering voor mogelijk hield.
Dat is andermaal een verkeerde opvatting. De auteur zelf schrijft hierover dat alleen
in een abstracte wereld een land kan strijden tot de definitieve overwinning, maar
dat in de realiteit zo'n doel slechts zelden zal worden bereikt. Daarvoor bestaan
minstens vier redenen. Het kan een land aan de nodige hulpbronnen ontbreken om
de strijd voort te zetten. Het is mogelijk dat beide zijden inzien dat een gebeurlijke
overwinning slechts tegen astronomisch hoge kosten kan worden behaald. De
tegenstrever zal zich steeds beter kunnen verweren en beide partijen zullen gaan
beseffen dat oorlogvoering geen geïsoleerd fenomeen is binnen de internationale
betrekkingen. C. gelooft dus meer in de beperkte dan in de absolute oorlog. Deze
laatste is een soort ideaaltype waarmee ‘gewone’ oorlogen kunnen worden vergeleken
(p. 701). De auteur laat trouwens niet na de voordelen te beklemtonen eigen aan een
overwinning in een beperkte oorlog: de uitputting van de vijand, zijn verlies van
grondgebied, zijn diplomatieke vernedering en het feit dat de overwinnaar een gunstige
uit-
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gangspositie kan innemen bij eventuele vredesonderhandelingen (pp. 92-93; 611-612).

De voorrang van een defensieve op een offensieve strategie
Voor Clausewitz dient de offensieve strategie een positief doel, de defensieve een
negatief; toch gaat zijn voorkeur uit naar de tweede. Waarom? Het doel van een
defensieve strategie bestaat in het bewaren van datgene wat men reeds bezit. Een
leger dat de tegenstander kan immobiliseren wint kostbare tijd om een offensief voor
te bereiden en de tegenstander op eigen grondgebied een fatale slag toe te brengen.
Het volk kan worden bewapend en zo wordt de bewegingsvrijheid van de vijand
gehinderd. Een land dat wordt aangevallen zal ook gemakkelijker steun verwerven
van derde naties omdat het blijkbaar vasthoudt aan het status-quo in de internationale
betrekkingen (pp. 372-373). Kortom, een leger dat opteert voor een defensieve
strategie ‘oogst wat het niet gezaaid heeft’ (p. 357).
Wat is het uiteindelijk doel van die strategie? Vooreerst gaat het erom de balans
tussen onze slagvaardigheid en die van de vijand in eigen voordeel te doen omslaan.
Dat laatste is mogelijk wanneer een land voorbereid is op het voeren van een oorlog
en wanneer het zich dus niet heeft laten misleiden door zgn. vreedzame tegenstanders.
Door waakzaam te zijn zal een leger het enige voordeel kunnen uitschakelen dat een
offensieve strategie bezit, met name het verrassingselement. Dit brengt ons tot het
tweede doel van de defensieve strategie: de aangevallen partij neemt het initiatief in
handen. De defensieve strategie wordt offensief. De agressor gaat inzien dat zijn
aanval heeft gefaald zodat hij zelf voorwendsels gaat zoeken om de strijd te beëindigen
(pp. 382-387). Psychologische oorlogvoering is in dit geval even belangrijk als het
winnen van veldslagen. Indien een defensieve strategie toch mislukt, dan is dat
volgens C. meestal toe te schrijven aan fouten gemaakt door het land dat werd
aangevallen: het was militair onvoorbereid, het koesterde te bescheiden aspiraties,
of het trad te weinig doortastend op (p. 392).
Elke goede militaire campagne is gebaseerd op een snelle uitvoering, anders gaat
het initieel voordeel van de verrassingsaanval immers verloren. De in een offensieve
getransformeerde defensieve strategie kent nl. haar eigen beperkingen, het zgn.
‘verzadigingspunt’ van het offensief. De vijand kan niet worden verslagen en het
offensief moet worden afgebroken. Omdat de aanvaller zijn effectieve superioriteit
aan het verliezen is, loopt hij zelf het risico opnieuw te moeten overschakelen op een
defensieve
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strategie. Overschrijding van het verzadigingspunt leidt niet alleen tot verspilling
van hulpbronnen maar is zelfs gevaarlijk omdat het een weerslag kan hebben op het
moreel van leger en bevolking. In zo'n situatie is het beter concessies te doen dan
het risico te lopen dat het eigen territorium wordt bezet (pp. 566-573).

De relevantie van Clausewitz' theorie
Wij kunnen de relevantie van Clausewitz' theorie het best aantonen in het licht van
enkele grote militaire conflicten van de moderne tijd. Bijvoorbeeld vertoont Hitlers
veldtocht tegen Rusland opvallende gelijkenissen met die van Napoleon. Noch
Napoleon, noch Hitler waren voorstander van het Clausewitziaans concept van de
strategische terugtocht eigen aan een defensieve strategie. In de jaren 1914 en 1915
sneuvelden een miljoen jonge Fransen in een aantal tot mislukking gedoemde
offensieven. Van deze offensieve strategie stapten de Britten af toen zij beslisten hun
troepen te concentreren op een centraal punt van het front teneinde aan de vijand een
maximaal aantal verliezen toe te brengen. In 1940 vermocht een defensieve strategie
dan weer zeer weinig tegen de efficiënte Blitzkriegoffensieven van de Duitsers. Zij
gebruikten hierbij een nieuwe door Clausewitz onmogelijk te voorspellen techniek,
die echter in de jaren dertig door mensen als Charles de Gaulle en de Britse
legerkapitein Liddell Hart wel was beschreven, maar toen weinig ernstig werd
genomen. In 1944 paste generaal Marshall beginselen van Clausewitz' leer toe, toen
hij de landing van de geallieerde troepen liet plaatsgrijpen op het noordwestelijk
Europees front, daar waar het ‘Reich’ het zwakst verdedigd werd. In zekere zin
redeneerde Stalin op een identieke manier toen hij dank zij het massaal overwicht
van het Rode Leger, Oost-Europa kon afgrendelen van de rest van het continent.
Ook Clausewitz' bemerkingen over de noodzaak de doelstellingen voor de oorlog
te formuleren hebben weinig aan relevantie ingeboet. Ter illustratie twee voorbeelden
uit het Amerikaans buitenlands beleid: Korea en Viëtnam. Toen in juni 1950 de
Verenigde Naties (in feite de Verenigde Staten) beslisten het Zuidkoreaans regime
militair te ondersteunen, bestond tussen de militaire en de politieke leiding onenigheid
m.b.t. het doel van een gewapende actie. Ging het om het verdrijven van de
Noordkoreaanse soldaten uit het Zuiden, om het herstel van het legitiem gezag in
Seoel of om de gedwongen hereniging van Noord en Zuid? Voor dit laatste, in
Clausewitziaanse terminologie ‘maximaal’ doel, werd door het Amerikaanse op-
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perbevel geopteerd, toen het besliste de achtendertigste breedtegraad over te steken.
Resultaat: een zinloze oorlog met meer dan een miljoen doden en met als voorlopig
resultaat het herstel van het status-quo. Voor ongeveer hetzelfde dilemma stonden
de VS zo'n tiental jaren later wanneer ze in Viëtnam een keuze moesten maken tussen
‘minimaal’ en ‘maximaal’ doel. Diende men de Zuidviëtnamese regering in het zadel
te houden of moest men in Indo-China de waarden van de (westerse) democratie
hoog houden? Zowel de publieke opinie, de militairen als de politici verschilden
hieromtrent grondig van mening met als gevolg dat het Amerikaanse leger afstevende
op zijn eerste nederlaag in de geschiedenis.
Clausewitz' leer m.b.t. het verzadigingspunt biedt eveneens interessante
aanknopingspunten. Zo had b.v. tijdens de Tweede Wereldoorlog het Japanse offensief
in de Stille Oceaan duidelijk zijn verzadigingspunt overschreden lang voordat de
beslissende eindstrijd met de VS werd ingezet. Hetzelfde geldt voor Duitsland dat
in 1941 overmoedig aan de VS de oorlog verklaarde maar dat voordien niet eens het
Verenigd Koninkrijk op de knieën had gekregen. Ook kan men stellen dat in het
Midden-Oosten de Israëliërs sedert juni 1967 het verzadigingspunt van hun offensieve
kracht hebben bereikt. Vóór de Zesdaagse Oorlog kon de joodse staat al zijn militaire
en politieke ambities waar maken, nadien is dat om allerlei redenen veel moeilijker
geworden (cfr. de grote Arabische meerderheid die nu binnen zijn grenzen leeft en
het gebrek aan diplomatieke steun in internationale organisaties). Op dezelfde manier
vergaat het de Iraniërs in de Golfoorlog, de meest ‘absolute’ oorlog in jaren; de
regelmatige bevoorrading met wapens van Irak alsook de toenemende
internationalisering van het conflict hebben de vijf opeenvolgende zgn.
Kerbala-offensieven doen vastlopen. Alleen Teheran ziet niet in dat in dit conflict
het verzadigingspunt reeds lang werd overschreden.
Wat betreft de positie van de militairen in de politieke besluitvorming heeft C.
wijze woorden geschreven. Stelt men b.v. niet vast dat landen, waar militairen zich
bovenmatig met politiek bemoeien, vaak een agressief beleid voeren, zowel naar
binnen als naar buiten? Voorbeelden die mij spontaan voor de geest komen: de
Sovjetunie, Iran, de Filippijnen onder Marcos, Chili... En zijn b.v. militairen die
politieke beslissingen willen nemen (b.v. generaal Mac Arthur tijdens de Koreaanse
oorlog) niet even gevaarlijk als politici die weinig afweten van militaire strategie
(b.v. President Reagan op de topbijeenkomst van Reykjavik)? Zelfs in westerse
democratieën stelt men vast dat militairen een belangrijke informele invloed
uitoefenen, soms zelfs zo omvangrijk dat men, in navolging van president Eisenhower,
is gaan spreken over het ‘militair-industrieel apparaat’. Dit
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verband tussen wapenindustrie en politieke besluitvorming dat binnen de democratie
een gigantische defensiemachine heeft gecreëerd, kan allen worden verbroken door
waakzame en goed geïnformeerde burgers. Dat is echter zeer moeilijk in
samenlevingen die met elkaar in een meedogenloze tweekamp gewikkeld zijn. Dit
brengt ons tot een laatste interessant element van Clausewitz' theorie.

Clausewitz en de nucleaire afschrikking
In zijn werk stelt C. vast dat, terwijl in de 18e eeuw oorlogen vooral door beperkte
beroepslegers werden gevoerd, vanaf 1793 oorlog weer een zaak is geworden van
het ganse volk. In moderne tijden zullen oorlogen geleidelijk aan meer en meer hun
absoluut karakter bevorderen: ‘niet langer gebonden aan conventionele beperkingen
zal de strijd in al zijn elementaire hevigheid losbreken...’ (p. 593). Ook hier bezitten
Clausewitz' woorden een profetische uitstraling. Werden immers de twee
wereldoorlogen niet gevoerd met inschakeling van het totale militaire, sociale,
economische, technische en politieke potentieel van de tegenstanders? Die strijd kon
uiteindelijk slechts worden beslecht door gebruik te maken van een wapen met een
allesoverheersende vernietigingskracht.
Natuurlijk kende C. geen nucleaire bewapening. Toch is het op zijn minst
merkwaardig dat in Vom Kriege op een bepaald moment sprake is van een soort
afschrikkingsstrategie. Oorlog bezit immers voor C. een dubbelzinnig karakter. Het
gaat zowel om het behalen van de definitieve overwinning als om het afdwingen van
beperkte concessies van de tegenstander. Hoe ambitieuzer het doel van onze strategie,
zegt C., hoe groter de schade toegebracht aan onszelf bij eventuele mislukking (p.
97). Redeneren beide tegenstanders op een identieke manier, dan kan de beslissende
strijd naar de toekomst worden verschoven. Of voor deze strategie moet worden
geopteerd hangt af van een groot aantal variabelen, met name ook van het gedrag
van de vijand. Toch blijkt reeds uit wat voorafgaat dat voor C. de afschrikking slechts
een tijdelijk karakter bezit en dat ze in ruimer verband moet worden gesitueerd. Meer
nog, indien de afschrikkingspolitiek niet is aangepast aan de reële situatie dan zal zij
ons militair apparaat onvermijdelijk naar de ondergang voeren. De tegenstander zal
immers steeds opnieuw proberen ons te verschalken en ‘de god van de oorlog kan
ons onverhoeds overrompelen’ (p. 99).
In de naoorlogse internationale betrekkingen kan men vaststellen dat Clausewitz'
afschrikkingstheorie een harde kern van waarheid bezit. Wij
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kunnen dit illustreren aan de hand van de militaire doctrines van het westers
bondgenootschap. Tot het begin van de jaren zestig stond in de strategie van de
NAVO het beginsel van de ‘totale vernietiging’ centraal: elke door de USSR
geïnspireerde aanval zou met atoomwapens worden beantwoord. Toen in 1962 de
Cubacrisis het onlogisch karakter van deze doctrine had aangetoond, schakelden de
NAVO-strategen over op het principe van ‘soepel antwoord’: op een aanval van de
Sovjetunie zou defensief doch gradueel worden gereageerd, d.w.z. met wapens die
men op het moment zelf ter verdediging zou uitkiezen. Toen begin van de jaren
zeventig de VS en de USSR ongeveer een positie van evenwicht in de nucleaire
bewapeningswedloop hadden bereikt, werd geopteerd voor de strategie van
‘wederkerig verzekerde vernietiging’ (in Clausewitziaanse terminologie
‘afschrikking’). Aan het einde van dat decennium heette het echter dat omwille van
allerlei factoren (de ontwikkeling van met meervoudige kernkoppen uitgeruste
raketten, van nucleaire afweersystemen en van nucleaire duikboten...) de
afschrikkingstheorie zou worden verlaten ten voordele van die van de ‘flexibele
opties’. De atoomraketten staan voortaan weer gericht op de wapens van de
tegenstander. De cirkel is rond: het doel van de oorlog is opnieuw geworden de totale
vernietiging van het leger van de tegenpartij, omdat men vreest dat deze laatste anders
zal proberen haar politieke wil op te dringen3. Op de eerste bladzijde van zijn eerste
boek schreef Clausewitz ongeveer dezelfde woorden en hij voegde eraan toe dat
akkoorden tussen beide tegenstrevers, hoe wenselijk ook, steeds een voorlopig
karakter zullen bezitten...

3

Op 5 juni 1987 riep president Reagan de Europese bondgenoten op hun klassieke bewapening
te versterken. Tegelijk richtte hij zich met de volgende woorden tot de Sovjetunie: ‘Open
uw economie, open uw politiek systeem. Laat uw mensen gaan, laat ze reizen waar ze willen,
laat ze baden in het licht van de vrijheid. En vooral, laat uw wapens thuis. Verlaat Afghanistan,
u hebt daar niets te zoeken. Ontmantel uw wapens die op Europa gericht staan. Dan zullen
we u graag verwelkomen als partner in onze onderneming van de twintigste eeuw’. Geciteerd
door De Standaard van 6-7-8 juni 1987, p. 1.
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Hedendaagse Neolatijnse poëzie
De afdaling van de Parnassus
Luc Devoldere
Non scribit cuius carmina nemo legit.
Wie niet gelezen wordt, schrijft niet.
Martialis
Bladerend in de Gradus ad Parnassum, het poëtisch-prosodisch woordenboek van
de Franse jezuïet Noël (mijn exemplaar is een 4e druk uit 1823), kan een latinist van
vandaag door weemoed worden overvallen. Deze bijbel van intertextualiteit - lang
voor het woord werd gesmeed - was een vergaarbak van Latijnse poëzie in potentia,
een arsenaal van synoniemen, epitheta, omschrijvingen, ingebed in een overvloed
aan citaten. Om je in te verliezen. Of om te zien hoe het kon of hoe het moest. Lang
voor de post-modernen de romantische en tegelijk avant-gardistische idee van de
creatio ex nihilo afzwoeren, beweerde deze Gradus al schaamteloos dat alles al
gezegd en geschreven is, en dat literatuur alleen maar het nooit uitgeputte spel met
cliché's is. Het lexicon was een onschatbare hulp voor generaties versificatoren, maar
wie maakt er vandaag nog gebruik van? Ja, mensen die vandaag nog Latijnse verzen
schrijven, de hedendaagse Neolatijnse poëten. Enkele van hen wil ik hier even
voorstellen. Een exhaustief overzicht ligt niet in mijn bedoeling, noch in mijn
vermogen1.

Grootheid en verval
De Neolatijnse poëzie is uiteraard maar een deelverzameling van de Neolatijnse
literatuur, het geheel van in het Latijn gestelde geschriften sinds het begin van het
Italiaanse Humanisme (ca. 1300). De bloeiperiode van deze literatuur lag tussen ca.
1400 en ca. 1800. In de 17e eeuw had het Latijn evenwel al zijn eerste plaats op de
literaire scène verloren en had het zich

1

Ik ben bij het schrijven van dit artikel veel dank verschuldigd aan Dirk Sacré, docent Latijn
aan de Ufsia.
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teruggetrokken in de scholen, die voor een levende literatuur nu niet bepaald de meest
vitale broedplaatsen zijn. In de colleges van de Contra-Reformatie werd b.v. de
Latijnse liefdeselegie vervangen door een immense maar meestal schrale produktie
van religieuze lyriek. Rond 1800 hadden het nationalisme en de moderne talen de
internationale res publica litterarum van het voorplan verdrongen. De Neolatijnse
literatuur verdween in de marge.
In de 19e eeuw beleefde ze echter een nieuw elan. Het zgn. Neohumanisme, dat
altijd een zaak van enkelingen bleef, werd paradoxaal genoeg bevorderd door de
Romantiek en de opkomst van de op wetenschappelijke leest geschoeide ‘moderne’
klassieke filologie. De nieuwe gevoeligheid werd in klassieke metra gegoten, in
antieke personages geprojecteerd en van een antiek decor voorzien: een hibride
‘klassiek romantisme’. De nieuwe verworvenheden van de filologie scherpten de
taalkennis aan. Poëtische wedstrijden - vooral het Amsterdamse Certamen
Hoeufftianum - speelden een katalyserende rol. Zonder deze prestigieuze, jaarlijkse
competitie (die gehouden werd van 1845 tot... 1978) zou bijv. de Italiaanse dichter
Pascoli (1855-1912) wellicht nooit tot de Latijnse muzen gekomen zijn. En met
Giovanni Pascoli hebben we de gigant van het Neoumanesimo genoemd, die zijn
(frustrerende) schaduw blijft werpen op de hele Neolatijnse poëzie van de 20e eeuw.
Het was een paradox, zei ik, dat de opflakkering van de Neolatijnse poëzie
bevorderd werd door de Romantiek. De Romantiek keerde zich namelijk tegen het
dichten in het Latijn, en de moderne filologie - vooral de Duitse Altertumswissenschaft
- zorgde voor een revolutie in het taalonderricht. Het Latijn werd niet meer
onderwezen als een levende taal, maar werd voorwerp van een
wetenschappelijk-filologische didactiek: de grammatica haalde het op de poëzie. Het
Latijn werd een dode taal, die men zorgvuldig dissecteert en analyseert, maar waarmee
men niet meer speelt.
De geschiedenis van het Latijn in de scholen van de 20e eeuw is de geschiedenis
van het snel voortschrijdende verval ervan. Na de poëtische oefeningen verdwenen
ook het Latijnse opstel en de thema. Wat overbleef, is - in het beste geval - een of
andere variant op de ars legendi-methode, het leren lezen (onder leiding van de
leraar) van klassieke teksten. Van een actieve taalkennis is nog nauwelijks sprake.
Die abdicatie van het onderwijs wordt nog versterkt door de vaak onbewust
gecultiveerde mythe van het ‘klassieke’ Latijn. De Latinitas wordt versmald tot de
oudheid en dan vooral tot de ‘Gouden Eeuw’ (ca. 88 v.C. - 14 n.C.): goed Latijn
moet naar Cicero ruiken. Wat na 500 geschreven is, interesseert vele classici
nauwelijks en in de oceaan van de Neolatijnse

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

517
literatuur wagen zich slechts weinigen. Die canonisatie van het klassieke Latijn
verbant het Latijn kunstmatig in de tijd, negeert de continuïteit en ontneemt de poëzie
die eventueel vandaag nog in de taal van Horatius of Vergilius geschreven wordt,
alle culturele identiteit.
De voedingsbodem voor die poëzie ligt vandaag buiten de school. Het actieve
gebruik van het Latijn wordt meer en meer levend gehouden door de Latinas
viva-beweging: een verzamelnaam voor verschillende groeperingen, verspreid over
diverse landen en tijdschriften. In hun ijver schuwen ze geen enkel middel: Assimil,
audiovisuele technieken, geïnformatiseerde vocabularia, zelfs taalkampen. Met een
nobele Don Quichoterie wordt veel tijd en energie besteed aan lexicografie: voor
alle nieuwe begrippen moeten nieuwe Latijnse woorden worden gesmeed. Het doel
van de beweging is niet direct het bevorderen van poëzie. Haar tijdschriften publiceren
bij wijze van spreken liever Latijnse computerhandleidingen dan elegische disticha.
Maar nu het schier onmogelijk geworden is een uitgever te vinden voor Latijnse
verzen in boekvorm, raken Neolatijnse dichters hun produkten tenminste hier nog
kwijt2.
Laat ik iets van die produktie proberen voor te stellen. Uiteraard moet ik kiezen
en dat is altijd subjectief. De criteria voor mijn selectie waren representativiteit en
afwisseling. In principe dateren de opgenomen gedichten van na 1960 en zijn ze
geschreven door nog levende auteurs. Als ik daar van afwijk, dan alleen om een
representatiever of naar mijn smaak geslaagder gedicht te bewaren. Achtereenvolgens
presenteer ik in klassieke metra geschreven verzen, ritmische poëzie, enkele
experimenten, vertalingen en varia. Mijn vertalingen hebben geen enkele literaire
pretentie.

Klassieke metra
Latijnse poëzie was tot voor kort - met uitzondering van het Middeleeuwse,
hoofdzakelijk ritmische intermezzo - gebonden aan de antieke metra: een geordende
afwisseling van korte en lange lettergrepen. Er was gewoon geen poëzie zonder
metrum. Dit formele element beperkte de uit-

2

Een selectie van tijdschriften vindt men in Kleio, 14 (1986), pp. 97-99. Ik vermeld hier
Latinitas, uitgegeven in Vaticaanstad: het prestigieuze bastion van de puristische,
Ciceroniaanse stijl en dus linguïstisch behoudsgezind; Vox Latina, uitgegeven door het
departement van... sociologie van de universiteit van Saarbrücken, onder leiding van Dr.
P.C. Eichenseer, een hoeksteen van de Latinitasviva-beweging; dichter bij ons het jonge
Belgische tijdschrift Melissa, gedragen door het enthousiasme van een Brussels... radioloog,
G. Licoppe.
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drukkingsmogelijkheden, maar schiep er ook andere, genereerde een eigensoortige
schriftuur. Ook hedendaagse Neolatijnse poëzie laat zich nog vaak in dat harnas
dwingen. Het probleem is echter dat het gevoel voor de juiste lengte van de
lettergrepen, de prosodische kwaliteit, in de late Oudheid al onzeker was en sindsdien
nog meer vervaagde. Voeg daarbij de neiging van puristen om de metriek van
Vergilius en vooral Ovidius als de enig juiste te beschouwen. Echte dichters worden
waarschijnlijk afgeschrikt door de te strenge eisen van deze gecanoniseerde metriek.
Gelukkig gaan er stemmen op die pleiten voor een beschrijvende in plaats van een
normerende metriek, maar de taboes in het heiligdom van de Dea Metrica blijven
sterk.
Viator nocturnus, een gedicht van Lorenzo Viscido (geb. 1952), een Italiaans
classicus, nu werkzaam in de Amerikaanse banksector, telt 2 alcaeïsche strofen - een
door Horatius van de Griekse lyricus Alcaeus (ca. 600 v.C.) overgenomen strofisch
schema; Horatius gebruikte dit trage schema om plechtige onderwerpen te behandelen.
Het gedicht van Viscido is formeel (metrisch keurig) én inhoudelijk ‘klassiek’ te
noemen. De woordkeuze is dat zeker: neologismen zijn zorgvuldig vermeden. Het
gedicht baadt in een ‘antieke’ en toch tijdeloze sfeer. Een eenzame reiziger in de
nacht wordt uitgenodigd halt te houden en zich te bezinnen over de vergankelijkheid
van het leven. Niets nieuws eigenlijk: een topos die hier in een gedempte sfeer
hernomen wordt. En om herneming (imitatio) en variatio is het in de Latijnse poëzie
toch altijd te doen geweest.

Viator nocturnus
Siste, o viator, nocte deambulans
Verna per oras aligero pede;
Flabri susurrum lenis audi
Somnia qui generosa gignit.
Blandi liquores conspice Nerei,
Mire nitentes sub Triviae face;
Gaude poli fulgore. Forsan
Crastina erit sine nocte vita.

(Hou halt, reiziger, die urenlang met gevleugelde voet wandelt in de
lentenacht. Hoor het gefluister van de zachte bries die edele dromen
voortbrengt. Zie de wateren van de lieflijke zee wonderlijk glanzen onder
de fakkel van de maan. Verheug u in de schittering van het uitspansel. Het
leven van morgen is misschien zonder nacht.)
De Sapphische strofe (naar de mythische Sappho van Lesbos, ca. 600) werd door
Catullus in de Latijnse poëzie geïntroduceerd en kreeg van
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Horatius haar definitieve vorm. Anna Elissa Radke (geb. 1940), een lerares uit
Marburg, gebruikt dit prestigieuze metrum voor een gedicht over de telefoon. Zij
opteert voor de Catulliaanse versie van de Sapphische strofe: zij heeft vaak nog een
trochaeus (-) in de tweede voet, waar Horatius een spondaeus (-) voorschrijft. Let
ook op de woordsplitsing tussen v. 3 en 4 (con-nectere), die doet denken aan het elf
de carmen van Catullus met zijn ulti-mosque Britannos (v. 11-12). Wie dat carmen
van Catullus noemt, zegt liefde. En daar is het bij Radke bijna altijd om te doen: de
hunkering naar de geliefde. Hier wordt die hunkering opgebouwd rond het
telefoontoestel: dat dubbelzinnig tuig dat je met iedereen kan verbinden, maar in zijn
stomme aanwezigheid de kloof soms groter maakt.

Telephonum
Quae vias nectis, Trivia o Diana,
machinam dignare meam tueri,
machinam peritam et amantium connectere voces.
Te, Venus, voco, volucrum imperatrix,
mitte machinae tacitae catervas
passerum, ut stridore mihi indicetur
vox aditura.

(Gij die wegen verbindt, Diana, vereerd aan de driesprong, verwaardig
u mijn toestel te aanschouwen, dit toestel, ook ervaren in het aan-sluiten
van stemmen van geliefden. Gij Venus, aanroep ik, heerseres over de
vogels, zend naar mijn zwijgende toestel zwermen van mussen, dat hun
gesjirp me laat horen dat de stem er aankomt.)
Een nieuwe inhoud, verpakt in een antiek metrum en in een vernuftig
ironisch-wanhopig spel met mythologische figuren en genres. Radke parodieert het
smeekgebed en roept de twee antonieme godinnen aan: de maagd en de hoer. Diana
moet de stem ‘aansluiten’ en de Venusgewijde mussen moeten met hun gesjirp signaal
zijn voor de vox aditura, orgelpunt van het carmen, waarnaar alles is toegeschreven:
de stem die zál, ja, die moét komen.
In een voorstelling van ook nog vandaag gebruikte klassieke metra kunnen elegische
disticha (de combinatie van hexameter en pentameter) niet ontbreken. Elegische
disticha hoeven in het Latijn niet noodzakelijk een elegie op te leveren in de moderne
betekenis van het woord, maar het vers dat ik hier opneem van Joseph Tusiani (geb.
1924), professor Romaanse talen
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in New York, die poëzie schrijft in het Engels, het Italiaans en het Latijn, is naar
vorm en inhoud echt een elegie. Het is een moeilijk genre, waarin weke verveling
nogal eens toeslaat. Maar Tusiani legt nieuwe en frisse accenten en hij slaagt daarin
zonder veel omhaal van woorden of gedachten: een elegie voor alle tijden.

Somnium nivale
Quam pulchrum est contemplari in floccis nivis albis
aeterni, exstincto tempore, principium!
Lenta cadit nix et telluris culmina celat:
mons vallesque cito nomina sunt vacua.
Lenta cadit nix? Quid lentum est, quid praepes in isto
exsilio rerum? Nascitur ordo novus,
ordo silens qui bellorum strepitus tegit omnes,
ordo serenus qui sanguinis undam abolet.
Oh, cade limpida, nix, cade casta et candida et ampla,
donec me facias dulciter immemorem,
immemorem cuncti, qui durat in orbe, doloris,
immemorem veterum nequitiarum hominis.
En tranquillus in hac solemni pace recumbo
et veris semen mi satis est fieri.

(Droom in de sneeuw. Hoe mooi is het te aanschouwen in de witte
sneewvlokken - de tijd is opgeheven - het beginsel van de eeuwigheid.
Traag valt de sneeuw, ze verbergt de toppen der aarde: bergen en dalen
zijn ineens nog slechts lege namen. Valt de sneeuw traag? Wat is traag,
wat vliegt snel in die ballingschap van de dingen? Een nieuwe orde
ontstaat, een zwijgende orde die alle oorlogsgeschreeuw bedekt, een serene
orde die de stroom van bloed uitwist. O sneeuw, val helder, val zuiver en
wit en breed, totdat gij mij zacht vrij van herinnering maakt: vergeten alle
smart die duurt op aarde, vergeten de oude slechtheid van de mens. Zie,
rustig lig ik neer in deze plechtige vrede en het is genoeg als ik word: zaad
voor de lente.)
Laat ik dit overzicht van de klassieke metra afsluiten met een epigram, dit kleinood
uit de Latiniteit dat in zijn puntigheid alle onderwerpen kan bestrijken, van de meest
verheven tot - en vaak bij voorkeur - de meest scabreuze. Wie in dit genre wil
uitblinken, moet wel heel goed Latijn kennen. Zo iemand is blijkbaar de veelzijdige
latinist Harry Schnur (1907-1979), een naar Amerika geëmigreerde Duitser. Zijn
Panta rhei is misschien wat lang voor een epigram, maar het is een Martialis, de
grootmeester, waardig. In de typisch (zelf)spottende toon van het epigram beschrijft
het gedicht de prostaatproblemen van een oudere man, de dichter zelf, die door een
heelkundig ingrijpen worden opgelost. Heraclitus' adagium levert de karikaturale
titel: alles vloeit.
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Πάντα

ε

Urinator eram iuvenis nandique peritus,
iuverunt semper fluminei latices.
Largifluus fuerat inveni quoque ductus aquae:
prostata prostravit glandula deinde senem.
Quam tumidam exsecuisti cultro, docte cherurge,
Iuppiter Urios at fautor amicus erat.
Iam scatit, ante reses, iam prosilit amplior unda:
Nurus Anurus erat, nunc Palinurus erit.

(Als jonge man was ik een duiker en een ervaren zwemmer. Stromend
water was mij altijd een plezier. Zelf was ik toen ook voorzien van een
royaal stromende waterleiding. Nu heeft prostaat de oude man geveld.
Gij, geleerde chirurg, hebt dat gezwel met het mes uitgesneden, maar
Jupiter die alles goed doet af-lopen was een steun en een vriend. En nu
welt de stroom weer op, die vroeger stil lag, nu baant hij zich weer breder
een weg naar voren. N-urus was iemand die niet kon urineren; nu zal hij
weer zwemmen als Palin-urus.)
Het gedicht barst van de vondsten. Iuppiter Urios is de god van de gunstige wind,
de god die de dingen ten goede keert, maar de klankband met urina is natuurlijk
bepalend. Nurus is de latinisering van de eigen naam Schnur; An-urus is de alfa
privativa, weer gevolgd door de verwijzing naar urina: Nurus kan niet urineren.
Palinurus is de stuurman van Aeneas die in het zicht van de Italiaanse kust overboord
ging. Hier is het Schnur zelf die opnieuw πάλιν in het Grieks)... aan het urineren gaat
(-urus). Toch wordt nog een band gelegd met v. 1: een urinator is een duiker (maar
ook dit is natuurlijk dubbelzinnig) en zo is deze ervaren duikerzwemmer Palinurus
geworden die de Middellandse zee indook maar niet genoeg (meer) kon zwemmen..
hij verdronk. Staat dat alle oudere mannen te wachten? Virtuoos speelt Schnur met
betekenissen en verwijzingen.

Ritmische poëzie
Naast de klassieke metra maken Neolatijnse dichters vaak gebruik van de door de
humanisten misprezen middeleeuwse ritmes. De vaste afwisseling van beklemtoonde
en onbeklemtoonde lettergrepen en het rijm zijn verwanter aan de poëzie in moderne
talen dan de abstract geworden metra. Twee typische voorbeelden van deze ritmische
poëzie wil ik citeren.
In vehiculo subviario van J. Tusiani is voor een groot deel geschreven in het ritme
van ín tabérna quándo súmus (Carmina Burana, 196). Dit metrogedicht spreekt voor
zichzelf: in een steeds frenetieker wordend ritme beschrijft de dichter de in de metro
opeengepakte ochtendmassa van New
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York, die op het monotone refrein van het metrostel (unda profunda profunda
profunda) naar haar dwangmatige arbeid gedreven wordt.

In vehiculo subviaro
Omni die, omni mense
statione Fordhamense,
cum per nubes sicut rima
lux insinuatur prima,
sine pace, sine pausa,
laborandi semper causa,
mihi mobile est cubiculum
subviarium vehiculum.
Tamquam miserae sardinae
stant personae matutinae
semper notae sed ignotae,
mixtae maestae mutae motae,
oscitantes ter et quater
mater, filius, filia, pater
atque avunculus et frater.
Unda profunda profunda profunda
Unda profunda profunda profunda
Alter dormit, alter legit,
alter nudum pectus tegit,
oculosque alter fricat
quamquam nihil nemo dicat.
Unda profunda profunda profunda
Unda profunda profunda profunda
Vultus omnes ego rogito
in silentio et excogito:
‘Quis ex istis hic non erit
cras viator? Quidque gerit
ista nova dies genti?
Nos lacessunt vitae venti’.
Unda profunda profunda profunda
Unda profunda profunda profunda
Si vis vivere et esse
Laborare nunc necesse.
Laborare laborare:
quare quare quare quare?
Quid est ista vita brevis
volans sicut umbra levis?
Quid est dolor, quid est amor?
quid diurnus iste clamor?
Quid sum ego, quid sunt isti
viatores? Mente tristi
ego vehor, vehor ego,
ac necessitatem nego
usque ad mortem laborandi.
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Sed hi strepitus nefandi
cessant: strident omnes portae.
Pellens, agens et irrumpens,
paene vixdum et procumbens,
multitudinem non piam
linquo et exeo in viam.
Ibi labor, vitae cursus,
tenet me et tenet rursus.

(Elke dag, elke maand, bij de halte Fordham, als door de wolken zoals
door een spleet het eerste licht binnensijpelt, zonder vrede, zonder rusten,
altijd om te werken - wacht op mij de bewegende slaapkamer van een
metrostel. Als ellendige sardienen staan daar de ochtendmensen, altijd
bekend en onbekend, vermengd, verdrietig, stom en door elkaar geschud,
drie keer, vier keer gapend, moeders, zoons, dochters, vaders en de ooms
en broers. Het water is diep, diep, diep. Het water is diep, diep, diep. De
een slaapt, de andere leest, een ander bedekt zijn naakte borst, en een
wrijft in zijn ogen. Toch zegt niemand iets. Ik ondervraag in stille alle
gezichten en denk: ‘Wie van hen zal morgen hier niet meer meereizen?
En wat brengt die nieuwe dag voor die mensen? De winden van het leven
kwellen ons’. Als je wil leven en bestaan, moet je nu zwoegen. Zwoegen
zwoegen. Waarom waarom waarom waarom? Wat is dit korte leven toch,
het vliegt voorbij als een lichte schaduw? Wat is pijn, wat is liefde, wat is
dat dagelijkse geschreeuw? Wat ben ik, wat zijn die reizigers?
Terneergeslagen word ik vervoerd, ik word vervoerd en ik weiger te
erkennen dat je tot de dood moet zwoegen. Maar daar houdt het vreselijke
lawaai op: alle deuren scheuren open. Duwend, sleurend en vooruitdrin-
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gend, bijna val ik zelf voorover, de goddeloze massa laat ik achter en ik
stap buiten op straat. Daar is de arbeid, de tredmolen van net leven die
me vasthoudt en weer vasthoudt.)
Fidelis Rädle (geb. 1935), professor in Göttingen, gebruikte voor zijn Aetas sordida
het ritme van de Vagantenstrofe: elk vers bestaat uit 7 lettergrepen die naar het einde
toe stijgen en 6 lettergrepen die naar het einde toe een dalend effect geven. Ik neem
dit gedicht hier op omdat de auteur het ritme van de vagus scholasticus, zeg maar
de student, overneemt om het juist tegen de studentenrevolte van de late jaren '60 te
keren. Een subversief ritme uit de wetteloze marge die het officiële establishment
van de middeleeuwen aanklaagde, wordt hier gebruikt om het establishment van
vandaag te verdedigen! Pamflettaire strijdpoëzie, heerlijk eenzijdig. En leuk gebracht.

Aetas sordida
Vére nón iam vívitúr // núnc maiórum móre.
indignantur vetuli, quam illoto ore
prodant verba sordida iuvenes, aetati
nostrae tantum dedecus, barbari barbati.
‘Merdae’ vocem novimus late nunc diffundi,
quasi haec fermentum sit renovandi mundi;
detestantur iuvenes civitatis statum:
‘foetent nobis omnia! quid est non cacatum?’
‘Hei, doctores stolidi pereant castrati!’
clamant, muris inscribunt, ‘nil auctoritati
iam manebit reliquum, tandem est defuncta!
nisi Mao vicerit, merda cuncta cuncta!’
‘Merdam’ quisque nominat, quae vel ipse odit;
simul atque loquitur - semper merdam prodit.
merda illis, timeo, mente sedet ima...
haec iam est materia huius aevi prima.

(Een smerig tijdperk. Waarlijk, er wordt niet meer geleefd naar oud
gebruik. De ouderen zijn verontwaardigd over de smerige woorden die
de jonge mensen met hun ongewassen gezichten voortbrengen, zij de grote
schande van onze tijd, de gebaarde barbaren. Wij weten dat het woord
‘stront’ nu wijd en zijd verspreid is, alsof dat de gist zou zijn om de wereld
te vernieuwen. De jongeren verafschuwen de staat: ‘Fuck it all! Alles is
bescheten’. ‘Hé, laat de stomme proffen gecastreerd doodgaan!’, roepen
ze, schrijven ze op de muren, ‘Van gezag zal niets overblijven, autoriteit
is eindelijk dood! Alles is stront, stront als Mao niet overwint!’ Iedereen
noemt stront wat hij zélf haat. Zogauw hij zijn mond opendoet, brengt hij
altijd stront voort. Stront zit er, vrees ik, in het diepst van hun geest. Dat
is nu de grondstof van deze tijd.)
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Experimenten
‘Experimentelen’ kan men die dichters noemen die met Latijns taalmateriaal vormen
hanteren die vooral aan moderne talen en poëtica's ontleend zijn. Aarzelend verschijnt
het metrumloze vers op het Neolatijnse toneel. Ritme en rijm zijn niet noodzakelijk
afwezig, maar ze bepalen niet langer het gedicht. De eigen muzikaliteit van de
klankstroom wordt vaak belangrijker dan de vormvastheid. De Joegoslaaf Ton
Smerdel (1904-1970) drijft deze poëtische revolutie, die wellicht nergens zo bruusk
was als in de formed conservatieve Latijnse poëzie, misschien wel het verst. In Nox
in Augusto schetst hij op impressionistische wijze een zomernacht. Hij gebruikt
daarvoor een grillige typografie en schuwt niet eens zware, meerlettergrepige woorden
(languescentium, obdormiscentium) op dichte afstand van elkaar - voor classicisten
een gruwel.

Nox in Augusto
Lumen
lunae
immensum
tremulum
in undis maris lucet.
Immensa imago pulchritudinis
in corde splendet.
Cor parvum infandum sentit,
dum lucentia omnia
dum vitrea omnia
excitant somnia.
Pinus odoratae de sole somniant
et comae earum
cantu adsiduo aliquid susurrant
et ut matres digitulis umbrosis
permulcent dulce ridentia ora
Zephyrorum languescentium
in ramis obdormiscentium.

(Het licht van de maan, immens, trillend, licht op in de golven van de zee.
Het immense beeld van schoonheid schittert in het hart. Het kleine hart
voelt het onuitsprekelijke, terwijl al het lichtende, al het kristallijne dromen
opwekt. De geurige pijnbomen dromen van de zon en hun haren fluisteren
iets in ononderbroken geruis. En zoals moeders strelen zij met
beschaduwde vingertjes de zoet lachende gezichten van de Westenwinden
die moe worden en inslapen op hun takken.)
De naar Amerika uitgeweken Duitser Johannes Gaertner (geb. 1912) schrijft verzen
van een bedrieglijke eenvoud. In Musica nocturna schept hij twee ritmisch-muzikale
zinnen, die door het spel van de alliteraties, het subtiele, vanzelfsprekende rijmschema,
een minuscule nocturne vormen: de la musique avant toute chose!
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Musica nocturna
Musica maga
mira, mollis
mystice tollis
corda vaga.
Liquida vox
semper materna atra fit nox,
sed lux interna.

(Betoverende muziek, wonderlijk, zacht: mystiek verheft gij de onbestendige
harten. Heldere stem, altijd die van een moeder. De nacht wordt zwart en
somber, maar het licht schijnt van binnen.)
Puella Americana is dan weer een bijna sociologische typering van het archetypische
Amerikaanse meisje, dat in zijn vaak brute vitaliteit een macht van staal heeft.

Puella Americana
Angelis mediocritatis
vivax, amabilis,
bene nutrita glaciatis,
perquam durabilis alta est tua vox,
tuba paululo potior,
uxor eris ferox,
mater ferocior.
Virgo tam solida,
pulchra et stolida,
inscia tu brevi reges
fata virorum et leges!

(Engel van middelmatigheid, levendig, beminnelijk, goed gevoed met ijsjes,
heel duurzaam. Je stem is hoog, iets krachtiger dan een trompet. Je zal
een woeste echtgenote zijn, een nog woestere moeder. Maagd die zo solide
bent, mooi en stompzinnig: nu nog onwetend zal je binnenkort het lot van
mannen en wetten regeren.)
Oscar Wilde Lutetiae is een onthutsende synthese van het dandyeske personage Oscar
Wilde, die na het debâcle van zijn proces en gevangenschap o.a. in Parijs verbleef
en er ook stierf. Gaertners parlando-poëzie die schijnbaar achteloos altijd tot de kern
doordringt moet luidop gelezen worden. Dan wordt het subtiele rijmeffect duidelijk.
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Oscar Wilde Lutetiae
Tragicam sortem
sponte passus,
phantasma procax,
elegans, loquax,
frustra agit (et lassus)
vitam post mortem.

(Oscar Wilde in Parijs. Na een tragisch lot spontaan ondergaan te hebben,
leidt een spookbeeld - brutaal, elegant, praatziek - tevergeefs (en vermoeid)
een leven na de dood.)
Ik besluit deze selectie van experimenten met Tusiani, de poëet van het metrogedicht.
Zijn Germinalia, dat het mysterie van het kiemen evoceert, bezit in zijn eenvoud en
woordschaarste een maximum aan expressiviteit. Poëzie die mikt op het essentiële,
en het ook vat.

Germinalia
Dulcis
in sulcis
herba
acerba
vasta
casta
matutina
pruina
surgens
urgens
unda
munda
primus
opimus
versus
tersus

(Dingen die kiemen. Zoet in de voren de wrange halm. Onmetelijk kuis de
ochtendrijp. Rijzend, stuwend net reine water. Eerste vruchtbare rij
opgedroogd.)

Vertalingen en varia
Zolang het Latijn een internationaal gebruikte taal was, werden er teksten in
overgebracht om ze beschikbaar te maken voor een groter publiek. Hoeveel
omzettingen van Dante's Divina Commedia zijn er niet gemaakt? De waarschijnlijk
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laatste dateert van 1965: G. Ambrosi's Dantis iter in Deum, 18 episodes uit dit opus
magnum in elegische disticha met een Latijnse bindtekst die het hele werk beslaat.
Bij ons publiceerde Mgr. Vroom in 1967 zijn magistrale vertalingen van 100 gedichten
van Gezelle.
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Ik plaats zijn Moederke hier naast de vertaling die Bert Decorte ervan maakte3.

Vroom
Effigies
nec lineis
descripta mi
nec picta
de te, mea
matercula,
in terra est
relicta;
non tabula,
non statua,
non lumine
prolata,
sed tantum quae
imago est
in corde mi
servata.
O numquam, te
indignus, hanc
imaginem
pervertam,
sed puram in
me teneam
ad mortem usque
insertam.

Decorte
Non est de te
in terra mi
nec scripta nec
signata
imago nec
effigies
o mater mea
amata.
Nec statua
nec tabula,
nec luce
simulata,
nisi illa quae
imago in me,
o mater, a
te lata.
Ut numquam a me
3

Dirk Sacré signaleert me nog twee andere versies: een van J. Bus (1893-1966) - B. Decorte
was zijn leerling in Hoogstraten - en een van Prof. Dries Welkenhuysen (onuitgegeven).
Sacré zal in 1988 daarover schrijven in Gezelliana en Vox Latina.
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indigno haec
imago
polluatur
sed digna sit
vivens in me
dignaque
moriatur.

In 1983 vertaalde C. de Oliveira het Portugese epos Os Lusiados van Camões (16e
eeuw). Nog recenter, in 1986, hertaalde de Fin Th. Pekkanen het nationale epos
Kalevala, maar liefst 22.795 verzen, en ontsloot daarmee dit moeilijk toegankelijke
meesterwerk... voor latinisten.
Niettegenstaande deze gratuïte prestaties lijkt vertalen naar het Latijn meer en
meer gedoemd een cultured divertissement te worden. Dit doet niets af aan de waarde
ervan, maar de functie is gewijzigd. Vertalen blijft de eminente manier om een tekst
te leren kennen: in de afstand wordt de uniciteit van het origineel duidelijker. Die
afstand is met een Latijnse
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vertaling gemiddeld groter en dat levert een interessante confrontatie op tussen twee
verschillende poëtica's.
Als voorbeeld van een geslaagde hertaling, die ook weer naar het origineel doet
grijpen, geef ik de omzetting in elegische disticha van een sonnet van Ronsard door
H. Schnur.

A Hélène
Quand vous serez bien vieille, le soir, à la chandelle,
Assise auprès du feu, dévidant et filant,
Direz, chantant nos vers, en vous émerveillant:
‘Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle.’
Lors vous n'aurez servante oyant telle nouvelle,
Déjà sous le labeur à demi sommeillant,
Qui au bruit de mon nom ne s'aille réveillant,
Bénissant votre nom de louange éternelle.
Je serai sous la terre et, fantôme sans os,
Par les ombres myrteux je prendrai mon repos;
Vous serez au foyer une vieille accroupie,
Regrettant mon amour et votre fier dédain.
Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain:
Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie.
Olim, iam senior, fusum versare solebis,
Adque focum, lanae vespere fila trahens,
Talia tum dices, mea dum tu carmina cantas:
‘Formosam ardebat me quoque Nasonides’.
Expergiscentur, quamvis iam semisoporae,
Ancillae cunctae tum, mea vita, tuae.
Nostrum nam simulac resonabit nomen ad aures,
Laudibus extollent nomen et usque tuum.
At me terra teget, tenuem sine corpore vitam,
Pallida sub myrto larva quiete fruar.
Ast anus ante ignem, corpus demissa senectâ,
Conscia tum spreti dulcis amoris eris.
Vive hodie, iam crede mihi, fastidia mitte:
Praesentes vitae carpe, puella, rosas.

In De zonen van de zon, een Nederlands sonnet en 7 transposities van Paul Claes, is
vertalen naar het Latijn een post-moderne Spielerei geworden. De Latijnse hertaling
van het sonnet over de castratie van Oeranos door zijn
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zoon Chronos is hier overigens maar één ‘transpositie’ naast een in het Grieks en
vijf in moderne talen. Het Latijn is hier een taal naast de andere. Merkwaardig is hier
wel de sonnetvorm, een zeldzaam genre in Neolatijnse poëzie. De toon van de Latijnse
transpositie is, aldus de auteur, bewust ‘liturgisch’ gehouden.

De zonen van de zon
De rode wonde waar de
de hemel werd ontmand
is hoog boven de aarde
tot een zon ontbrand.
Onder het ruigbehaarde
van de wolkenrand
bleef bloed dat nooit bedaarde
druppen in het zand.
En in de avondstonden
hebben nooit sindsdien
de zonen van de zon de
ondergang gezien
zonder dat hen de wonde
kwelde van voordien.

Crepusculum
Vulnus purpureum
Quo caelum est castratum
Sublime stat mutatum
In Solem igneum.
Virus sanguineum
De nube distillatum
Spargebat obstinatum
Solum pulvereum.
Nulli crepusculo
Occasum Solis nati
Cernebant oculo
Qui non excruciati
Essent spectaculo
Infatigati Fati.

Deze Spielerei krijgt glossen van de auteur zelf, die volgens de goede postmoderne
mode meer betekenissen zaaien dan verduidelijken: ‘De Gekruisigde als Sol Invictus,
de verrezen Zo(o)n: “nati genitivus of nominativa”’.
Tot slot nog een curiosum in dit spelen met vormen en genres: H. Reinhardt, die ook
poëtische opschriften (tituli) op zijn actief heeft, schreef Latijnse haikoes, waarvan
ik er één citeer:
rosa perfecta
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valde erecta
passerculo flectitur
afgewerkte roos
zéér omhoog gericht
door een musje gebogen

Perspectieven
De Latijnse poëzie blijft de enige echt internationale poëzie, gesteund op de culturele
identificatie met één taal en één gemeenschappelijk erfgoed. Maar juist die
identificatie wordt moeilijker met de dag. Vertrouwdheid

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

530
met de poëtische codes en de Latijnse auteurs, nodig voor het schrijven én lezen van
Latijnse poëzie, neemt af. Het plezier van de intertextualiteit - het verwijzen van
tekst naar tekst, het spelen met het citaat, het variëren op de topos, kortom: imitatio
en aemulatio - verdwijnt als de hele tekst-traditie waarnaar verwezen wordt, ons
helemaal vreemd is geworden.
Hoe kan de Neolatijnse poëzie verhinderen dat ze een curiosum wordt voor enkele
kamergeleerden, een taalkundige folklore? Eerst en vooral moet ze inhoudelijk een
hedendaags levensgevoel verwoorden. Niets is dodelijker dan de
ideologisch-reactionaire inhoud van veel Neolatijnse poëzie. In een gedicht, Totus
tuus, dat in 1985 in het Certamen Vaticanum met de zilveren medaille werd bekroond,
worden bijvoorbeeld Luisa Veronica Ciccone, vulgo Madonna, en Godards film Je
vous salue Marie met achterhaalde Opus Dei-verontwaardiging bestreden. Een
inhoudelijk probleem voor de Neolatijnse poëzie is ook haar afhankelijkheid van het
‘klassieke’ ideaal. Het ‘klassieke’ sluit m.i. ook een ideologisch programma van
aurea mediocritas in: burgerlijkheid die zich verbergt achter de klassieke primauteit
van de rede boven verbeelding en gevoel, achter de zin voor maat, achter de
Winckelmanniaanse illusie van Edle Einfalt und stille Grösse. De ‘klassieke’ oudheid
- heeft die eigenlijk wel ooit bestaan? - is veel te lang een alibi gebleven voor een
systeembevestigende ‘klassieke’ opvoeding. Hoe kan de Neolatijnse poëzie zich van
het stigma van dat soort ‘klassiek’ bevrijden?
Formeel zijn de problemen van de Neolatijnse poëzie in de toekomst misschien
nog groter. Zijn er nog mensen die de veeleisende klassieke metra voldoende
beheersen? En zijn dat dan ook echte dichters? Ligt de toekomst van de Neolatijnse
poëzie dan op experimenteel vlak? Deze relatief recente richting is zeker de meest
boeiende, maar ze veronderstelt een doordringender taalkennis dan men op het eerste
gezicht zou denken, en vergt durf om de gevestigde traditie en taboes te doorbreken.
Hoe dan ook, werk van langere adem zal er wel niet meer komen. Over dramatiek
(Latijns toneel in verzen) hoeven we het al niet meer te hebben. De didactische poëzie
is met De arte pulchritudinis, een net in de VS uitgegeven tractaat over kosmetiek
in drie boeken hexameters door Fl. di Monaco, waarschijnlijk aan haar laatste werk
toe. Fracastorio kon in 1530 in heel Europa nog deining veroorzaken met zijn Syphilis
sive de Morbo Gallico, eveneens in drie boeken hexameters: grootse poëzie én nieuwe
wetenschappelijke inzichten, maar over AIDS zal wel niemand meer didactisch
dichten, zeker niet in het Latijn. Ook de grootschalige epiek kunnen we vergeten.
Het laatste epos, de Saniucta van I. Galante, een bewerking van een oude Indische
legende, dateert al uit 1957. Kleinere epische
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vormen, zoals het epyllion of de versnovelle, waarin Pascoli uitmuntte, maken
misschien nog een kans. Genres die nog altijd een toekomst hebben, lijken me het
epigram en de satire, maar wie kan hun veeleisende gevatheid nog aan? Over het
algemeen moeten de kleinere gedichten proberen te overleven: de ode in diverse
lyrische metra, de inhoudelijk en formeel flexibele hexameters en disticha. Lyriek
dus, in de ruime zin van het woord, en kleinschalig.
‘Misschien bedriegen de ouderdom en de angst me, maar ik vermoed
dat de menselijke soort - de enige - de neiging vertoont uit te sterven
en dat de Bibliotheek zal blijven bestaan: verlicht, eenzaam, oneindig,
volkomen onbeweeglijk, uitgerust met kostbare boekwerken, nutteloos,
onomkoopbaar, raadselachtig’.
J.L. Borges
Arthur Rimbaud, die op school al meer dan een begaafd dichter was... in het Latijn,
was 14 jaar toen hij in 1868 in een hexametrisch gedicht zichzelf door Phoebus
Apollo een grote dichterlijke toekomst liet voorspellen: ‘Tu vates eris’, waarmee hij
verwees naar het Tu Marcellus eris uit Vergilius, Aen., VI, 883. Enkele eeuwen
vroeger zou deze vroegrijpe dichter in het Latijn geschreven hebben en de grote
humanistische dichters hebben geëvenaard. Rimbaud werd een poeta vates... maar
wel in het Frans: il faut être absolument moderne. Is dit een voorafschaduwing van
de patsituatie waar de Neolatijnse poëzie nooit meer uitkomt? Is de grote afdaling
van de Parnassus onherroepelijk begonnen? Zijn de Muzen definitief in ballingschap?
Zal de grote dans der Latijnse woorden gewoon stokken? Ondertussen kunnen wij
misschien niet meer doen dan de stervenden ‘uitleven’, alle woorden van hun lippen
stelen en optekenen, alle boeken opslaan en bibliotheken oprichten - om er, blind als
Borges, in te gaan waken.
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Centraal perspectief en geseculariseerde cultuur
André De Laet
De opvatting dat Giotto de grondlegger van de renaissanceperspectief zou zijn, berust
op een misverstand. In een vorig artikel heb ik proberen aan te tonen dat men zijn
ruimtescheppingen beter benadert als eigen aan de ervaringswereld van de gothische
middeleeuwer1. Overigens verschrompelt de interesse voor een concrete
ruimteweergave kort na de dood van Giotto († 1337) en van Ambrogio Lorenzetti
(† 1348). Zowel de Internationale Gotische Stijl als de doctrinair geïnspireerde kunst
onder het patronaat van de dominicanerorde2 in het derde kwart van het Trecento
neigen tot tweedimensionaliteit of op zijn minst tot een incoherente
ruimtebehandeling. Pas naar het einde van het Trecento toe, als de Internationale
Gotische Stijl in volle bloei is, duikt de belangstelling voor de Giotteske ruimte
opnieuw op. Agnolo Gaddi (ca. 1333-1396), zoon van Giotto's leerling Taddeo Gaddi,
en vooral Spinello Aretino (ca. 1346-1410) in de fresco's over het leven van de H.
Benedictus in S. Miniato al Monte (1386-1387) hernemen de lessen van Giotto.

De inbreng van Ptolemaios en Toscanelli
Deze heropleving komt precies op het ogenblik dat ook de wetenschappelijke blik
dezelfde kant uitgaat en het pad effent voor een grondig vernieuwde kijk op de
werkelijkheid. Vooreerst publiceert rond 1390 Blasius van Parma aan de universiteit
van Padua de Quaestiones perspectivae, een vulgarisatie van de 13e eeuwe optica
van Bacon en Peckham. Men zou dit

1
2

A. De Laet, Middeleeuwse ruimtebeleving en Italiaanse schilderkunst, in Streven, november
1986, pp. 153-165.
Merkwaardige voorbeelden vindt men in de Florentijnse dominicanerkerk Sa. Maria Novella:
de Pala Strozzi (1354-1357) van Andrea Orcagna en de Spaanse Kapel (1366-1368) van
Andrea di Firenze. Voor verdere achtergronden en analyse van deze ‘ruimteverwaarlozing’,
zie: A. De Laet, J. Victoir, P. Van Roy en H. Waterschoot, De Vulkaan der Muzen. 30 Eeuwen
vorm en kleur in Italië, Elsevier, Brussel/Amsterdam, 1986, pp. 170-174.
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de wetenschappelijke parallel kunnen noemen van de neogiotteske ruimteweergave.
Vrijwel terzelfdertijd sticht een handjevol Florentijnse intellectuelen en handelaars
een studiegroep die via haar Byzantijnse leraar Chrysoloras een exemplaar verwerft
van Ptolemaios' Geographia. De ontdekking van dit staaltje antieke wetenschap
verwekt een ware schokgolf. Weldra ontstaan aan de oevers van de Arno in cartografie
gespecialiseerde scriptoria die tot in Portugal toe faam verwerven! Grote indruk
maakt de derde cartografische methode die Ptolemaios in boek 7 uiteenzet en die
een revolutie betekent ten aanzien van de middeleeuwse portolaankaarten. Eerst
wordt het kaartoppervlak verdeeld in een rooster van lengte- en breedtelijnen die de
coördinaten leveren waarmee elk punt op de kaart met grote precisie kan worden
bepaald ten opzichte van om het even welk ander punt. Deze mathematische
samenhang dient evenwel geprojecteerd vanuit één enkel punt, in gedachte uiteraard
gelegen buiten het te tekenen aard- en kaartoppervlak. Nieuw en daarom intrigerend
is de unieke en afstandelijke positie van waaruit de wereld voortaan bekeken kan
worden. Deze invalshoek zou ongetwijfeld verrassende inzichten over die wereld
opleveren.
Hoe radicaal die middeleeuwse verwevenheid met en nabijheid van de dingen
plots hun tijd gehad hebben, blijkt als de hooggeleerde Paolo Toscanelli (1397-1482)
in Firenze terugkeert na studies in Padua. Daar heeft hij zeker de geschriften van
Blasius van Parma bestudeerd. Gewapend met die kennis en met een flinke dosis
geografische nieuwsgierigheid, wil Toscanelli nagaan of de Ptolemaïsche visie ook
buiten landkaarten om enige bijdrage kan leveren tot een beter begrip van de wereld.
Een jaar na zijn terugkeer in zijn vaderstad leveren artistieke vrienden hem daarvan
een spectaculaire bevestiging. In 1425 schildert Brunelleschi de nu verloren paneeltjes
waarop de doopkapel van de Dom en de Signoria in centraal perspectief verschijnen
en onderrricht hij Masaccio en Donatello in de nieuwe techniek3. Masaccio schildert
met behulp van een rooster met verticale en horizontale lijnen het
Drievuldigheidsfresco in Sa. Maria Novella en Donatello vervaardigt het basreliëf
met Het Feest van Herodes voor de

3

Niet toevallig zal Alberti zijn Della Pittura (1435-1436) vooral aan Brunelleschi, Masaccio
en Donatello opdragen.
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Dürer: Tekenaar van het vrouwelijk naakt.

doopkapel in Sienna4. Een nieuwe ervaring van de werkelijkheid begint vorm te
krijgen.
Wat houdt deze ervaring in? Om dat duidelijk te maken, doe ik een beroep op een
bekende houtsnede van Dürer. Precies een eeuw na de paneeltjes van Brunelleschi
betrapt Dürer daarin als het ware op heterdaad het ontstaan van de centrale perspectief.

Dürers ‘Tekenaar van het vrouwelijk naakt’
De houtsnede komt voor in een theoretisch werkje van Dürer, Underweysung der
Messung, en laat aan duidelijkheid niets te wensen over. De vrijwel naakte vrouw
geniet de onvermengde aandacht van een tekenaar die zal proberen haar ‘in kaart te
brengen’ vanuit een standpunt dat hem tot ingewikkelde verkortingen zal nopen. Om
die taak tot een goed einde te brengen, heeft de man zich voorzien van enkele
hulpmiddelen. Tussen tekenaar en model staat een met draden bespannen raamwerk
dat we herkennen als een Ptolemaïsch rooster5. Het netwerk vereenvoudigt aanzienlijk
de overdracht van het waargenomen beeld op een eender ingedeeld tekenblad. De
obelisk pal voor het ene geopende oog van de tekenaar moet hem helpen de blik te
fixeren. ‘Velo’ en obelisk drukken de meest

4

5

Er weze opgemerkt dat de roostertechniek niet alleen schilders en beeldhouwers hielp bij
het weergeven van een centraal perspectivistische ruimte. Ook Brunelleschi als architect
maakt gebruik van het rooster als modulair systeem, o.a. in de S. Lorenzo en S. Spirito.
In zijn handleiding voor schilders noemde Alberti dit hulpmiddel een ‘velo’.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

536
ingewikkelde vormen zo samen op een plat vlak dat ze de illusie van diepte behouden.
Maar behalve de bewonderende constatering van wat het vereende intellect van
Ptolemaios, Toscanelli en andere Brunelleschis tot stand brengt, rijst de vraag wat
de vooronderstellingen van deze vernieuwende kijk op de omgeving kunnen zijn.
Binnen de voorstelling heersen twee voorheen onbekende grootheden: de
afgebeelde ruimte is oneindig en continu6. Oneindig, omdat alle stralen die kijker en
object verbinden parallel lopen maar voor het oog elkaar snijden in het vluchtpunt
dat alleen in het oneindige gesitueerd kan worden. Dürer illustreert dit door de
houtsnede uit te werken als een prent in een prent. De orthogonalen (vluchtlijnen)
snijden elkaar precies op de horizon, onmiddellijk links van het bolvormige gewas
op de vensterbank en trekken zo de aandacht naar de axis visualis, de centrale
gezichtsas, die het oog van de tekenaar op de prent verbindt met het vluchtpunt dat
hij net op het geruite papier aanstipt. Het heeft er alle schijn van dat Dürer ons wil
voorspiegelen dat hij het tafereel met identieke middelen heeft uitgewerkt. Verder
is deze ruimte continu of homogeen: elk punt in de waargenomen en afgebeelde
ruimte is dwingend bepaald ten opzichte van alle andere punten. Zulk een homogene
ruimte maakt het mogelijk dat voorwerpen op een constante wijze groter of kleiner
ervaren worden in verhouding met hun afstand tot de waarnemer.
De wereld kan slechts als oneindig en continu ervaren worden, indien men ze van
buitenaf, van op een zekere afstand, gadeslaat. Dat is precies wat onze tekenaar in
de praktijk brengt: tussen het model en hemzelf verhindert het ‘velo’ elk rechtstreeks
contact. Hoe ijl en doorzichtig ook, het rooster voltrekt een onverbiddelijke scheiding.
De artiest bekijkt de omgeving - naar Alberti's uitdrukking - als door een ‘vetro
translucente’, waardoor die omgeving gebrandmerkt wordt als het vreemde andere,
even ver verwijderd als het vredige landschap, ver voorbij de open ramen, vetri
tralucenti avant la lettre. Een radicalere breuk met de middeleeuwse, inclusici
Giotteske wereldbenadering laat zich niet indenken.
Maar vinden we de bekrachtiging van de geesteshouding die de centrale perspectief
genereerde, ook in andere uitingen van de humanistische geest?

6

E. Panofsky, Die Perspektive als ‘symbolische Form’, in Vorträge der Bibliothek Warburg,
1924-1925, pp.258 en vlg., en Renaissance and Renascences in Western Art, Harper & Row,
New York, 1972.
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Het onbegrensde heelal van Cusanus
Aristoteles en Thomas van Aquino leerden dat het heelal een perfect gesloten bolvorm
bezat. Waar de grens zich situeerde, bleef een vraag, al had Archimedes ooit berekend
dat men die moest aantreffen waar zich, naar onze kennis, de gemiddelde omloopbaan
van Jupiter rond de zon bevindt. Voor onze voorvaderen onwezenlijk ver, maar toch
eindig. Tot de Duitse kardinaal Nicolaas van Cusa (1401-1464), niet toevallig een
vriend van Toscanelli, zijn twijfels over die beslotenheid formuleert. In De docta
Ignorantia (1440) oppert Cusanus het voorzichtige vermoeden dat het heelal
onbegrensd (interminatum) zou zijn maar niet oneindig (infinitum) omdat dit een
predikaat is dat alleen God en niet de materie toekomt. Een dergelijk theologisch
onderscheid mag futiel lijken7, het slaat een onherroepelijke bres in Aristoteles'
wereldbeeld en laat voldoende ruimte over om een ondenkbaar ver gesitueerd
vluchtpunt mogelijk te maken.

God in de problemen
De renaissanceruimte is continu en homogeen. Heeft dit inzicht een bijdrage geleverd
tot de ontdekkingstochten? Vroeg in het Quattrocento rijpt de overtuiging, onder
andere bij de onvermijdelijke Toscanelli, dat de Atlantische Oceaan geen grens kan
zijn. Columbus (1492) en Magelhaens (1519-1521) leveren de proef op de som dat
elk stipje op de aardbol een eigen plaats verdient in het netwerk van breedte- en
lengtelijnen. De middeleeuwse bedevaarder die alleen aandacht had voor heilige
plaatsen, muteert in de moderne reiziger voor wie alle oorden in beginsel even
interessant zijn en waardoor de reis doel op zich wordt8. In alle betekenissen van het
woord wordt een ‘Nieuwe Wereld’ opengelegd. De witte vlekken op de kaart
schreeuwen plots om invulling en zuigen de reiziger aan. Of die reiziger zich aandient
als handelaar, missionaris of conquistador, het resultaat is identiek: de wereld geraakt
geklemd in de ijzeren wurggreep van enkele coördinaten. Zelfs de heilige plaatsen
worden in een stramien geschakeld dat geen onbepaaldheid of ongelijkheid duldt.
De nuchtere

7
8

Giordano Bruno die dit onderscheid weigerde te maken, eindigde in 1600 op de brandstapel.
T. Lemaire, Filosofie van het landschap, Ambo, Baarn, 1970 en De Indiaan in ons bewustzijn.
De ontmoeting van de Oude met de Nieuwe Wereld, Ambo, Baarn, 1986 (Cfr. G. Groot,
Lemaire en de Indianen van Amerika, in Streven, juli 1987, pp. 935-937).
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wetenschap dat Santiago de Compostella zich op 7,5o W.L. en 43o N.B. bevindt,
plaatst die stad op één lijn met Milwaukee of Hongkong. Het heilige is eraf, zoveel
is duidelijk. En God zelf? Voor Hem rest geen open plek, geen speelruimte voor het
wonder. De wereld is gevat in de ‘kristallen vuist van de perspectief’, massief en
ondoordringbaar. Niet dat de Quattrocento God meteen de deur wijst. Nicolaas van
Cusa behandelt Hem nog zeer eerbiedig en ogenschijnlijk zwaaien ook neoplatonische
wijsgeren als Pico della Mirandola (1463-1494) het wierookvat. Blijft God het
onbetwiste Opperwezen, dan noemt Pico de mens ‘de verbindende schakel tussen
God en de wereld’ en ‘het middelpunt van het heelal’. De mens wringt zich tussen
God en de dingen. De humanist gedraagt zich als een rentmeester die met het hem
toevertrouwde land naar goeddunken handelt maar de verre eigenaar op tijd en stond
het nodige respect betuigt. De rentmeester tracht niettemin zijn (perspectief)-visie
op de wereld aan de heer op te dringen. Baxandall heeft opgemerkt hoeveel
Verkondigingen, sterf- en visioenscènes beheerst worden door perspectiefconstructies
‘als een soort visuele metafoor... Dan kan dat perspectief allereerst geïnterpreteerd
worden als een analogisch embleem van de morele zekerheid en vervolgens als een
eschatologische glimp van de gelukzaligheid’9.
Zulke houding vraagt een zekere mate van secularisering. Deze treft in de eerste
plaats de dagelijkse omgang van mens en wereld, de economische activiteit. De meest
beruchte illustratie daarvan vinden we in de Engelse enclosures, die de gemene
gronden (de commonwaste) opslokken ten bate van de individuele producent. Geen
religieuze of morele beslommering kan de genadeloze vernietiging van aloude
dorpsgemeenschappen nog tegenhouden. Daarmee begint de verzelfstandiging van
de ‘homo economicus’ met alle sociale ellende vandien10. Nu kan ook het
kloosterideaal van hard werken in Gods dienst (Benedictus: ‘Ledigheid is de vijand
van de ziel’) geseculariseerd worden. Daarin zag Max Weber de oorsprong van het
protestantse arbeidsethos.
Vanaf de stichting van een Portugees studiecentrum op het schiereiland Sagres in
1418 door Hendrik de Zeevaarder (1394-1460) benaderen de ontdekkingsreizigers
de wereld met dezelfde eigengereidheid. De wereldlijke kijk op de dingen die hen
over de oceanen drijft, kleurt tevens hun houding tegenover de ontdekte volkeren.
In het gedrang komen hier niet

9
10

M. Baxandall, Schilderkunst en leefwereld in het Quattrocento, Sun, Nijmegen, 1986, p.
130.
Thomas Morus protesteerde in zijn Utopia (1516) vergeefs: ‘Je creëert eerst dieven, en gaat
ze vervolgens straffen’.
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de slachtoffers van de enclosures, maar het ‘plantagevlees’ van de conquistadores.
Hun lot wordt al vanaf 1512 druk besproken. Als pleitbezorgers van de Indianen
werpen zich de dominicanen de las Casas en de Vitoria op11. Deze laatste trekt de
aandacht door in een reeks colleges aan de universiteit van Salamanca in 1539 de
grondslagen te leggen voor een nieuwsoortig volkerenrecht. Kolonisatie is te
rechtvaardigen als men de Indianen tracht te beschaven. Het argument is helemaal
niet religieus getint. ‘Binnen de theologie wordt hier een weg gebaand naar een
secularisering van het politieke leven. De idee van een natuurrecht en een
mensenrecht, onafhankelijk van het christelijk geloof, is zelf al een teken van een
desacralisering van het menselijk domein’12.En is de principiële scheiding tussen
politiek en religieuze beschouwing al niet voltrokken door Il Principe van
Macchiavelli (1513)?

Een afstandelijke wereld
Al deze voorbeelden getuigen op hun manier van een meer zakelijke, dus afstandelijke
benadering van de realiteit. De blik zelf schept een gepaste afstand. De antieke en
middeleeuwse verklaring luidde dat stralen vanuit het oog de dingen aftasten,
waardoor tussen de beschouwer en het object geen ruimte rest. Vanuit die overtuiging
is centraal perspectief onmogelijk. Kijken is versmelten met het bekekene. Toch
bestond er al langer een marginale traditie die vanaf enkele Griekse atomisten via
Arabische auteurs en de Engelse franciscanen Bacon en Peckham tot in het prille
Quattrocento reikt. Zij keert de traditionele opvatting om: de stralen die de voorwerpen
uitzenden, treffen het passieve oog om daar hun beeld op het netvlies uit te tekenen.
Een dergelijk waarnemen benadrukt de afstand tussen kijker en voorwerp. In het
Quattrocento ontpopt deze alternatieve visie zich tot de overheersende, alweer in de
persoon van Toscanelli. Deze zou rond 1420 een werkje geschreven hebben, Della
Prospettiva, waarin hij de ‘intromission theory of sight’13 propageert. Vijf jaar later
geeft Toscanelli aan Brunelleschi het wetenschappelijk advies voor de eerste paneeltjes
in centraal perspectief.
Dat afstand tot de kern van de renaissancecultuur behoort, bewijst de

11
12
13

Cfr. H. Jans, Spaanse theologen over de kolonisatie van Amerika, in Streven, april 1985, pp.
502-516.
T. Lemaire, De Indianan in ons bewustzijn, p. 69.
S.Y. Edgerton Jr., Renaissance Rediscovery of linear Perspective, Harper & Row, New York,
1976, pp. 61-62.
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ervaring van Giovanni Dondi (hij had in Pavia een astronomisch uurwerk vervaardigd
en staat daarom ook bekend als Giovanni dell'Orologio). Als Dondi, een vriend van
Petrarca, de eerste humanist, in 1375 in Rome rondkuiert, treft hem de overvloed
aan antieke beelden en gebouwen. Hij doet uiterst precieze waarnemingen en maakt
tal van epigrafische transcripties, die getuigen van een voor die tijd nieuw aanvoelen
van de Oudheid. In de gangbare tijdservaring was de Oudheid immers niet voorbij,
maar leefde op een magische manier latent voort in de bewaarde artefacten. Dondi
deelt die ervaring niet meer. Voor hem is die periode formeel dood en begraven,
zodat hij de monumenten nu met een archeologische blik kan observeren. Archeologie
onderstelt afstand in de tijd, een vervreemding tussen onderzoeker en monument
waardoor dit laatste bestudeerd wordt als een niet-actueel curiosum.
De archeologische ingesteldheid laat vermoeden dat de houding ten aanzien van
het kunstwerk en daarmee het kunstwerk zelf diepgaand aan verandering toe is. In
de renaissance ontstaat een ander type kunstenaar. De kunstenaar is niet langer een
ambachtsman die uitsluitend in opdracht werkt en wiens werken niet op hun
esthetische kwaliteiten, maar op hun functionaliteit beoordeeld worden. (Een goed
schilderij is een paneel of fresco dat er in slaagt een passende devotie op te wekken).
De nieuwe kunstenaar affirmeert zich als individuele persoonlijkheid die ten minste
een deel van zijn oeuvre op eigen initiatief maakt en te koop aanbiedt. Zowel de
artiest als de koopgrage kunstamateurs verraden een nieuwe mentaliteit. De
functionele verwevenheid met het dagelijkse bestaan verwatert. Het kunstwerk wordt
nu aan de hand van twee nieuwe parameters beoordeeld: marktwaarde en schoonheid.
Beide voeren een criterium in dat afstand ten aanzien van het kunstwerk onderstelt
evenals een groeiende autonomie van dit laatste. Vooral in Antwerpen groeit zo een
kunstmarkt, waar vooral Joachim Patinier (1485-1524) zich toelegt op landschappen,
een onderwerp dat elke existentiële noodzaak uitsluit en louter financieel of esthetisch
belang kan hebben14.
Een enthousiast koper van Vlaamse landschappen is hertog Federigo Gonzaga van
Mantua. In 1535 koopt hij honderdtwintig ‘tavolette de paesi’, maar hij wil ook
absoluut iets van Michelangelo's hand verwerven. Hij geeft zijn agent in Rome de
opdracht: ‘En vraagt hij (Michelangelo) u toevallig welk onderwerp wij verlangen,
zeg hem dat wij er slechts op uit

14

Cfr. E.H. Gombrich, The Renaissance Theory of Art and the Rise of Landscape, in Norm
and Form. Studies in the art of the Renaissance, Deel I, Phaidon, London, 1978, pp. 107 en
vlg.
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zijn een werk van zijn genie te bezitten, dat zulks onze bijzondere en belangrijkste
bedoeling is en dat we niet een of ander materiaal of onderwerp op het oog hebben.
Als we maar een voorbeeld van zijn unieke kunst kunnen verwerven’. Met andere
woorden: het doet er niet toe wat het is of hoe het eruitziet, als het maar een
Michelangelo is. Dit is de geboorte van een toestand die drie eeuwen later door
Edmond de Goncourt aldus gehekeld werd: ‘Il y a des collections d'objets d'art qui
ne montrent ni une passion, ni un goût, ni une intelligence, rien que la victoire brutale
de la richesse’. Er kleeft een renaissancegeurtje aan de ‘Zonnebloemen’ van Van
Gogh.

De ‘costruzione legittima’ van de leerling-tovenaar
Bekijken we een laatste maal de ets van Dürer. We zien de tekenaar het vluchtpunt
vastleggen voor hij de vormen van de vrouw tracht te omschrijven. ‘De ruimte is er
vroeger dan het volume en moet daaarom eerst geconstrueerd worden’, meent de
humanist en wiskundige Pomponius Gauricus. Ziedaar de nieuwe rangorde: de
volumes (inclusief de mens) moeten zich voegen in het mathematisch a priori van
de centrale perspectief15. Aan de andere kant van het ‘velo’ ligt niet enkel de dame
in haar krap bemeten ruimte, daar ligt de geobjectiveerde wereld van de enclosures,
de conquistadores en de landkaarten. In wezen maakt het geen verschil uit of je de
kusten van de Nieuwe Wereld uittekent dan wel het landschap van de vrouwelijke
vormen. Alles gehoorzaamt op identieke wijze aan de heerschappij van de coördinaten.
De verzakelijkte natuur vervangt God als doel van het kunstwerk.
Complementair aan deze overweging daagt een andere op. De tekenaar ondergaat
op zijn beurt een gedaanteverandering. Door zich buiten de wereld te plaatsen, valt
hij terug op zijn eigen ik. Het volstaat de obelisk voor het oog, en daarmee de centrale
gezichtsas, een weinig te verplaatsen en de tekening gaat er anders uitzien. De tekenaar
bepaalt autonoom de invalshoek, of nog: de menselijke intelligentie vervangt God
als de oorsprong van het kunstwerk. De geobjectiveerde wereld vereist een
gesubjectiveerd individu.
Helaas laat de prent zien, dat dit individu vals speelt. Toscanelli en Alberti

15

Volgens Gauricus is de ruimte ‘een continue kwaliteit, een fysische grootheid in drievoudige
dimensie, die van nature uit voor en rond alle volumes bestaat en alles zonder onderscheid
omsluit’.
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gaan er terecht van uit dat de centrale perspectief maar mogelijk is omdat de stralen
vanuit de voorwerpen onze ogen tegemoet komen. Maar waartoe dient dan die
obelisk? Van hieruit toch vertrekt de blik naar de vrouw? Vanonder de borstelige
wenkbrauwen monstert de man de vormen aan de andere kant. Hij is één en al
gespannen-bij-de-vrouw-zijn. Dit is een eerste leugen of op zijn minst een vorm van
zelfbedrog. Om de obelisk dan te kunnen benutten, knijpt de tekenaar, knijpt Dürer,
knijpt de hele renaissance één oog toe (om evident didactische redenen niet het naar
ons toegekeerde oog). De ideale wereld van de humanist is derhalve de wereld zoals
we die zien wanneer we ons gezichtsveld halveren en op de koop toe de pupil niet
bewegen! Zo ontstaat de voorafbeelding van hemelse volmaaktheid, Alberti's
‘costruzione legittima’. De realiteit die de Renaissance zichzelf geschapen heeft, is
daarmee een eerste vermoeden tot welke eigenmachtige (legittima!) constructies de
leerling-tovenaar zich geroepen voelt. Een voorbode van de agressieve ideologieën
uit een meer recent verleden en... heden.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

543

Canada: een land vol leegten
Geert Lernout
Canada is op de Sovjetunie na het grootste land ter wereld en eigenlijk, zo beweert
mijn zoon die een vierjarig Canadees nationalist werd toen we uit Toronto terug naar
België kwamen wonen, is het niet eerlijk: de Russen kunnen over twee werelddelen
beschikken en Canada maar over één. Verder heeft Canada de langste onverdedigde
grens, de langste straat en het hoogste gebouw ter wereld. Toch hoor je, nu Pierre
Eliot Trudeau niet langer eerste minister is, niet zoveel over dit land, dat slechts over
evenveel inwoners beschikt als Nederland en België samen. Voor veel Europeanen
is Canada dan ook niet meer dan een mildere vorm van de Verenigde Staten met
mensen die op een iets aangenamere manier Engels spreken dan hun zuiderburen
maar er verder toch niet zoveel van verschillen. Maar dat moet je best niet tegen een
Canadees zeggen, want als ze met zijn allen één ding gemeen hebben dan is het wel
een stevige dosis anti-Amerikanisme. In april kreeg ik de kans om in drie weken een
groot stuk van Canada te bezoeken: van Vancouver aan de Westkust, langs Edmonton
in Alberta, aan de andere kant van de Rocky Mountains, naar Saskatoon en Winnepeg
in de prairie-provincies en Toronto in Ontario. Op die manier kreeg ik een flink deel
van dit land te zien en kon ik een aantal plaatsen bezoeken die ik voorheen alleen
uit mijn lectuur van Canadese romans kende. In deze bijdrage zou ik enkele delen
van dit land willen voorstellen aan de hand van de romans die er geschreven werden
om op die manier de lezer te laten kennismaken met een literatuur die in Europa nog
veel te weinig bekend is.
Het eerste zicht op Vancouver is overdonderend. Het vliegtuig daalt tussen de
besneeuwde uitlopers van het kustgebergte en dan zie je plots de stad en de
buitenwijken op een groen tapijt tussen bergen en oceaan. Het is de kleur groen die
hier het meest opvalt en die ik op mijn reis door de prairies nog erg zou missen: de
hele kuststreek heeft namelijk een klimaat dat sterk aan het onze doet denken, nat
en koel in de winter en nat en warm in de zomer. Aangezien British Columbia vrij
laat werd gekoloniseerd, is het contrast tussen wat er nu is en wat er ooit moet geweest
zijn erg duidelijk. Grote stukken van de provincie liggen er nog steeds bij zoals de
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eerste settlers ze honderd jaar geleden moeten gevonden hebben. Met de veerboot
ging ik naar Victoria, de belangrijkste stad van Vancouver Island, een groot en nog
vrijwel woest eiland dat zich bijna voor de hele kust van de Atlantische Oceaan
uitstrekt. Hier is het contrast tussen vroeger en nu, tussen beschaving en cultuur heel
duidelijk; voor je in de haven zelf aanmeert, laveert het schip tussen verschillende
kleine eilandjes. De invalswegen en de buitenwijken verschillen in niets van die in
andere steden in Noord-Amerika: met vlaggetjes versierde pleinen vol
tweedehandsauto's, hamburgertenten en onmetelijke grote shopping centra. Maar het
centrum van de stad is anders: er is een soort miniatuurversie van het Crystal Palace,
waar oude Engelse dametjes en heertjes hun ‘high tea’ gebruiken, nadat ze de hele
namiddag op een naburig grasveld gebowled hebben. Ook de straten en winkels doen
hun best er zo Engels mogelijk uit te zien en dat is niet eens zo moeilijk: nergens
wonen zoveel gepensioneerde Engelse staatsburgers als hier. Een auteur die als geen
ander het contrast tussen deze stad en de wildernis op het eiland heeft beschreven is
Jack Hodgins, auteur van onder meer The Invention of the World1.Want Vancouver
Island is ook de woonplaats van indianen, hippies en houthakkers, en Jack Hodgins
heeft hun avonturen vereeuwigd in The Invention of the World. In die roman vertelt
de auteur de geschiedenis van de (fictieve) Revelations Colony of Truth die gesticht
werd door een Iers immigrant, de mannetjesputter Donal Keneally die zijn hele dorp
in West-Ierland naar British Columbia heeft gehaald. Maar het boek gaat ook over
Maggie Kyle, de huidige eigenares van het land waarop de kolonie gevestigd was
en die een eigen groepje mensen rondom zich heeft verzameld. Hodgins heeft voor
een originele vertelvorm gekozen: het probleem dat een biograaf van Keneally eerst
moet oplossen is het feit dat niemand eigenlijk over hem wil spreken, hij was een
bruut die zowel zijn vrienden als zijn vijanden terroriseerde; na zijn dood wil iedereen
hem zo snel mogelijk vergeten. Daarom worden de feiten over de geschiedenis van
de kolonie op verschillende manieren gegeven; de enige figuur die echt in de hele
zaak geïnteresseerd is, is Becker, een wat onsympathieke huisgenoot van Maggie.
Hij loopt rond met een bandrecorder en probeert iedereen aan het praten te krijgen,
wat hem niet in dank wordt afgenomen door de mensen die Keneally gekend hebben
en die allemaal wel wat te verbergen hebben. Verder zijn er Maggies exuberante
ex-echtgenoot en Wade Powers, de nieuwe man in haar leven die dat echter nog niet
beseft en die geobsedeerd

1

Jack Hodgins, The Invention of the World, Macmillan of Canada, Toronto, 1977.
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is door een dubbelganger. De belangrijkste delen van hun verhaal worden verteld
vanuit het standpunt van de twee hoofdfiguren, Wade en Maggie, maar er is ook een
knipselboek en er zijn transcripties van tapes die Becker heeft gemaakt. Het verhaal
van Keneally zelf wordt verteld door Becker in een stijl die heel nauw aansluit bij
het Ierse onderwerp: de geboorte van de leider van de kolonie wordt verteld in een
afstandelijk soort mythologische stijl waarvoor Hodgins zeker inspiratie heeft
gevonden bij Ierse auteurs zoals Flann O'Brien. Dit uit zich nog het meest in de
heroïsche overdrijvingen die heel goed passen bij de gigantische en charismatische
leidersfiguur die Keneally is en die op het einde van het boek, als Maggie en Wade
in Ierland de geboorteplaats van Keneally hebben gevonden en na nog wat
strubbelingen besluiten om te trouwen, op het huwelijksfeest opnieuw en nagenoeg
onopvallend tevoorschijn komen. Het gaat al onmiddellijk mis als de ex ook opdaagt
en de hele schaal met punch opdrinkt. Van puur plezier zaagt hij dan met zijn
kettingzaag een stuk uit de muur en zo begint ‘the best damn brawl the island had
ever seen’. De houthakkers met hun kettingzagen tegen de mensen van de stad die
zich verdedigen met de enige wapens die ze hebben: ze gooien beledigingen die als
handgranaten boven de hoofden van hun tegenstanders uiteenspatten. Als de ruzie
eindelijk voorbij is, worden de geschenken opengemaakt: tussen de koppen en borden
vinden we ook een belofte van vrede, dertig aren land, slechte televisieprogramma's,
tweelingskleinkinderen, psychologie, slecht behandelde Indianen, ontgoochelde
immigranten. Na het feest wordt het pas gehuwde paar naar huis gebracht door de
dubbelganger voor wie Wade zo bang was geweest!
Hodgins is er uitstekend in geslaagd de bewoners van Vancouver Island in al hun
eigenaardigheden te vatten en ook de sfeer van het binnenland, waar er nog veel
meer een pioniersgeest heerst dan in de stad.
Ook in Edmonton, de hoofdstad van Alberta, voel je een pioniersgeest, maar het gaat
hier om een heel andere geest, die van geld en olie. Door de olie-boom in de jaren
zeventig is Edmonton in korte tijd uitgegroeid tot een modern centrum met het
grootste shoppingcenter dat ik ooit heb gezien: in het midden van een overdekte
vijver ligt een kopie van de Santa Maria op ware grootte waar je in een onderzeeboot
omheen kan varen. Verder is er nog een zwembad met oceaangolven en een vollledig
overdekt pretpark. Eén van de grote verschillen met British Columbia is het klimaat:
hier is alles dor en droog van de hitte, er groeien alleen wat lage boompjes die sterk
genoeg zijn om de winter te doorstaan. De prairies hebben maar drie seizoenen: de
winter, juli en augustus.
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Toen de oliedollars begonnen binnen te stromen hebben de inwoners van Alberta de
beslissing genomen om het geld verstandig te investeren en daar hoort ook cultuur
en literatuur bij. Op die manier is er een klimaat ontstaan dat uiterst geschikt is voor
jonge schrijvers en schrijfsters. Een van hen is Aritha Van Herk, die voor haar
debuutroman een aanmoedigingsprijs kreeg van maar eventjes 50.000 Canadese
dollars, zo'n twee miljoen Belgische frank. Judith is een verdienstelijke eerste roman
die op een heel geraffineerde manier in mekaar steekt2. Van Herk vertelt drie verhalen
tegelijkertijd: Judiths jeugd op een varkenskwekerij ergens in Alberta, haar
ontsnapping naar Edmonton waar ze een kantoorbaantje heeft en een verhouding
begint met haar baas en haar poging om op haar eentje opnieuw een varkenskwekerij
te beginnen. Het algemeen kader is het laatste verhaal, van het ogenblik dat ze in de
herfst de tien zwangere zeugen voor het eerst in de stal bij mekaar ziet tot het ogenblik
in februari dat ze alle biggen heeft en uiteindelijk beslist dat ze zich thuis voelt.
Ingebed in dit verhaal van een steeds verdergaande communicatie met de zeugen en
een groeiende solidariteit tussen haar, de buurvrouw en de varkens zit een wirwar
van flashbacks waarin haar relatie met haar minnaars en haar ouders wordt getekend,
niet chronologisch en zelfs niet logisch maar associatief zodat we pas helemaal op
het einde echt te weten komen waarom Judith nu zo nodig varkens moest gaan
kweken. Aangezien het boek zich afspeelt in de prairiewinter krijg je een goed idee
van een andere pioniersgeest, die van de pionier-landbouwer en de ethos van
zelfstandigheid, koppigheid en solidariteit die ermee samenhangt.
Saskatchewan, de tweede prairieprovincie, lijkt uiterlijk erg op Alberta, ze hebben
ook hetzelfde klimaat, hoewel er hier natuurlijk geen bergen zijn en, helaas, geen
olie. De hele staat is dan ook nagenoeg totaal op de landbouw geconcentreerd en het
silhouet van de steden, waaronder Saskatoon, wordt dan ook gedomineerd door grote
graansilo's. Saskatchewan heeft nog steeds geen literaire traditie; de jonge schrijfster
Sharon Butala is dan ook buiten de provincie nauwelijks gekend. Zij schrijft geen
romans maar kortverhalen, een genre dat in Canada uitzonderlijk populair is. In haar
bundel Queen of the Headaches3 beschrijft ze hetzelfde landbouwersmilieu als Aritha
Van Herk, korte schetsen van meestal oudere vrouwen die plots beseffen dat hun
leven voorbij is en dat ze door het harde werk

2
3

Aritha Van Herk, Judith, McClelland and Stewart-Bantam, Toronto, 1978.
Sharon Butala, Queen of the Headaches, Coteau Books, Moose Jaw, Saskatchewan, 1985.
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niet de kans gekregen hebben om ervan te genieten. Zo is er het verhaal van Mrs.
Hackett die plots vreemde tropische dromen krijgt en dan maar besluit om op haar
eentje zonder haar echtgenoot naar Jamaïca af te reizen. Of Breaking Horses waarin
Edna half verliefd wordt op de man die haar echtgenoot komt helpen met het temmen
van de paarden. Nergens dramatische gebeurtenissen of buitennissige gebaren, slechts
de kalme wanhoop van mensen die zich door het leven gepasseerd weten. Dit is zeker
zo in het titelverhaal over Lara die regelmatig langdurige aanvallen van migraine
heeft waarbij ze vijf dagen volledig van de kaart is en haar man en kinderen het
zonder haar moeten stellen. De schuldgevoelens, de idee dat ze alleen maar een last
is en dat ze alles vergalt, de totale isolatie die de pijn creëert zijn alle op een
onderkoelde maar erg effectieve manier weergegeven. Over het hele boek hangt de
gloed die over een bevroren sneeuwlandschap hangt en die Butala in enkele van haar
verhalen beschrijft.
Robert Kroetsch heeft zich de laatste paar jaren opgeworpen als de peetvader van
alle Canadese schrijvers, en vooral van de prairie auteurs. Dit heeft niet alleen te
maken met zijn romans die duidelijk geïnspireerd zijn door het Amerikaanse
postmodernisme, maar ook met zijn positie als theoreticus en leraar. Als prof van de
Universiteit van New York in Binghampton was hij lange tijd redacteur van het
poststructuralistische tijdschrift Boundary 2. Als distinguished professor aan de
Universiteit van Manitoba in Winnepeg is hij in korte tijd erin geslaagd om een
degelijk programma Canadese literatuur samen te stellen en een flink aantal graduate
students uit heel de wereld rondom zich te verzamelen. Zijn interessantste roman is
What the Crow Said4, een verhaal dat zich afspeelt in een niet nader genoemde
Canadese provincie. Opnieuw een prairieroman dus, over een kleine geïsoleerde
gemeenschap die hard moet werken om het hoofd boven water te houden. Opnieuw
ook staan de vrouwen in het centrum; Tiddy Lang en haar dochters staan in voor de
permanentie en de band tussen verleden en toekomst. Steeds opnieuw raken de
mannen in moeilijkheden, meestal door hun te ambitieuze plannen en steeds weer
komen ze terecht bij Tiddy die hen opvangt. Maar het is niet zomaar een roman over
het moeilijke leven in een pioniersstadje; net zoals in The Invention of the World
sluipen er regelmatig overdrijvingen en onverklaarbare elementen in de roman, die
op die manier behoort tot een ver-

4

Robert Kroetsch, What the Crow Said, General Publishing, Markham, Ontario, 1978.
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haalgenre dat in het westen heel populair is, de tall tale. Zo is er een kraai die kan
spreken, de mannen spelen een kaartspel dat 151 dagen duurt en een jaar lang doet
het niets anders dan sneeuwen. Eigenlijk is alles mis beginnen lopen op de dag dat
Vera Lang, de oudste dochter, verkracht werd door een zwerm bijen. Sindsdien
dwaalt ze rond en brengt de mannen het hoofd op hol. Nagenoeg alle mannen in het
verhaal sterven een gewelddadige dood of worden minstens gruwelijk verminkt; hun
ambities zijn dan ook veel te hoog gegrepen. Wat Kroetsch tijdens het schrijven van
deze roman ontdekte - hij hield een dagboek bij dat afzonderlijk als The Crow Journals
werd uitgegeven - is een nieuwe manier om een verhaal te vertellen. Bij Gabriel
Garcia Marquez vond hij een nieuw soort verteller die geen individu is maar de
gemeenschap zelf (vergelijk de Ilias). De verteller geniet slechts een beperkte vrijheid:
hij kan een bekend verhaal alleen maar mooier maken. Zoals kinderen in hun
verlangen sprookjes te horen hoegenaamd niet gehinderd worden door het feit dat
ze het verhaal al kennen, maar de verteller zelfs voorthelpen, zo controleerden de
oorspronkelijke toehoorders van de Ilias of de bard of de zanger niet teveel afweek
van wat ze zelf nog van het verhaal wisten. Daardoor heeft deze roman, net als The
Invention of the World, heel wat met andere mondelinge tradities zoals het sprookje,
de mop en de sage gemeen: alles gebeurt driemaal. De natuur lijkt zelf een personage
en gaat een eigen leven leiden en de gemeenschap van luisteraars wordt actief bij de
vertelling betrokken; het boek begint: ‘People, years later, blamed everything on the
bees, it was the bees, they said, seducing Vera Lang, that started everything’. Het
zijn uiteindelijk de mensen van Bigknife zelf die het verhaal vertellen.
Margaret Atwood is op dit ogenblik ongetwijfeld de meest bekende Canadese auteur
met boeken die regelmatig de Amerikaanse Top Tien halen.
Zij werd geboren, studeerde en woont nog steeds in Ontario, de belangrijkste
provincie van het land, waarvan de hoofdstad Toronto zichzelf graag als culturele
hoofdstad van het hele land ziet, tot groot ongenoegen van de steden in het westen.
Toronto speelt zowat de rol van Antwerpen in Vlaanderen of van Amsterdam in
Nederland. Wie in die centra woont, vergeet vaak dat er buiten de stadsgrenzen ook
nog mensen wonen. Het is pas als je erbuiten woont dat je die neerbuigende houding
echt gaat haten. Tot voor kort kwamen alle grote auteurs uit Toronto of uit een van
de andere steden in Ontario. Ook de literaire kritiek, de tijdschriften, de nationale
dagbladen en de andere media zijn er gevestigd en het is dan ook geen toeval dat
Ontario zichzelf als navel van het land ziet. De laatste jaren is daar, mede door de
enorme economische macht die Alberta zich
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verworven heeft, stilaan een kentering in gekomen en meer en meer gaan de steden
in het westen zich tegen de culturele kolonisering verzetten.
Op een bepaalde manier heeft Atwood de Canadese literatuur uitgevonden; toen
ze Survival, haar inleiding op de literatuur van haar vaderland schreef, werd het
onderwerp nog steeds niet belangrijk genoeg gevonden om er op een universiteit les
over te geven. Survival heeft zeker bijgedragen tot een kentering in de waardering
van de Canadezen voor hun eigen literatuur. Atwood ontwikkelt erin de thesis dat
de literatuur van haar land zich onderscheidt van die van de Verenigde Staten door
het feit dat ze niet over geweldenaars gaat maar over slachtoffers. In de Amerikaanse
literatuur heb je Moby Dick, het verhaal van een meedogenloze drijfjacht die tragisch
maar heroïsch eindigt met de dood van de jager. Een Canadees auteur zou volgens
Atwood hetzelfde verhaal geschreven hebben vanuit het standpunt van de walvis.
Schrijvers uit het westen hebben haar terecht verweten dat haar overzicht en de thesis
van Northrop Frye, haar vroegere professor op Victoria College, dat de Canadese
literatuur aan een garnizoenmentaliteit lijdt misschien opgaan voor Ontario maar
niet voor Canada in zijn geheel. Atwood antwoord hierop dat als de prairies het recht
hebben op een regionale literatuur, men dat recht ook moet gunnen aan de schrijvers
van Ontario. Hoewel haar meer recente romans niet langer in Canada spelen, heeft
ze met haar eerste romans zeker tot die Ontariaanse regionale literatuur bijgedragen.
Haar eerste roman Surfacing5 is als het ware een toepassing van haar theoretische
beschouwingen. In het boek vertelt een jonge vrouw over haar tocht naar de kleine
hut waar ze als kind de zomers doorbracht met haar ouders. Met drie vrienden van
de stad gaat ze op zoek naar haar vader die in de hut woonde en nu plots verdwenen
blijkt te zijn. De zoektocht verandert stilaan in een nachtmerrie, een reis door de
waanzin, die haar een geheel nieuwe kijk op haar vader, haar eigen leven, en haar
relaties met haar vrienden zal geven. De wildernis van het gebied tussen Ontario en
Québec is heel nadrukkelijk aanwezig in dit boek. Het is onmogelijk om zowel de
garnizoenmentaliteit van Frye als de overlevingstheorie van Atwood zelf uit het oog
te verliezen tijdens de lectuur van deze roman, die trouwens ook een van de eerste
feministische bildungsromans van de jaren zeventig was. Tegelijkertijd verwerkte
Atwood ook de thema's van het Canadese anti-Amerikanisme, de radicaliteit van de
Toronto intellectuelen en kunstenaars, de tegenstellingen tussen Franstalig en
Engelstalig Canada en de verwording van het

5

Margaret Atwood, Surfacing, General Publishing, Markham, Ontario, 1973.
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milieu. In het laatste deel waarin de hoofdpersoon zich gezuiverd heeft van alle
smetten, ook van haar vrienden, en wild, naakt en alleen door de bossen dwaalt,
bewijst Atwood dat ze ook een dichteres is die erin slaagt zowel de verwarde
gevoelens als de uiterst consequente logica van de waanzin te vatten. In de filmversie
slaagt Joe erin na veelvuldig aandringen haar uit het bos terug naar de bewoonde
wereld te brengen, maar in het boek liggen de zaken niet zo simpel. Joe is nog niet
zo kwaad: ‘But he isn't an American, ... he isn't anything, he is only half-formed, and
for that reason I can trust him’. Haar beslissing, naar hem toe te lopen of te blijven
waar ze is, ligt buiten het boek, dat eindigt met ‘The lake is quiet, the trees surround
me, asking and giving nothing’.
Canada is leeg, het is alleen een dunne band steden langs de Amerikaanse grens.
Zelfs de meest beschaafde provincie, Ontario, heeft meer dan tienduizend meren die
nog geen naam hebben. Die vijandige leegte heeft in grote mate het karakter van de
Canadezen bepaald. Zij zijn inderdaad, zoals Atwood schrijft, ‘half-gevormd’, niet
in de zin dat ze op een of andere manier primitiever zouden zijn dan Amerikanen of
Europeanen. Het is een positieve vaagheid over wat het juist betekent om Canadees
te zijn die het tevens mogelijk maakt dat er een niet-chauvinistisch en open Canadees
nationalisme bestaat. De Canadese samenleving is ook veel dynamischer dan de
Amerikaanse: meer dan de helft van de inwoners van Toronto werd zelfs niet in
Canada geboren en er wonen bijvoorbeeld na Chicago nergens meer Italianen dan
in Italië zelf. Dat het racisme zich er nooit heeft kunnen ontwikkelen heeft zeker te
maken met het feit dat er al heel snel maatregelen werden genomen om de
verschillende culturen niet te laten versmelten zoals in de States, maar ze juist te
bewaren. Deze politiek van multi-culturalisme geeft de immigranten de kans om hun
eigen taal en tradities te bewaren, zonder dat dit tot ghetto-vorming heeft geleid.
Daarom is mijn overzicht van de Canadese literatuur heel erg onvolledig; hoewel er
wel een dochter van Nederlandse immigranten en een zoon van Duitsers bij is, wordt
de Canadese literatuur niet alleen in het Engels en het Frans geschreven, maar in al
de talen die er gesproken worden. Ook in de twee nationale talen vinden we de
verschillende tradities terug: naast het Ierland van Hodgins, het Praag van Josef
Skvorecky, de Japanse tradities van Joy Kogawa, de West-Indies van Austin Clarke,
enz. Geen smeltkroes maar een mozaïek waarin elk deeltje zijn eigenheid heeft
bewaard.
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Auteurs van toen en lezers van nu
De eeuwige tweestrijd van bijbelvertalers
Panc Beentjes
Sedert 10 oktober 1987 is ons taalgebied weer een bijbelvertaling rijker. De term
‘bijbelvertaling’ behoeft echter enige toelichting. Het gaat namelijk om een door de
Katholieke Bijbelstichting, in samenwerking met de Vlaamse Bijbelstichting,
verzorgde vertaling van De vier evangeliën en de Handelingen van de apostelen1.
Uiteraard richt de aandacht zich op het feit dat er sprake is van een nieuwe vertaling.
Maar eerder nog zal men zich waarschijnlijk de vraag stellen waarom deze nieuwe
vertaling beperkt is tot slechts een gedeelte van het Nieuwe Testament. Op beide
kwesties wil ik thans nader ingaan.
In februari 1961 verscheen, gelijktijdig met de oprichting van de Katholieke
Bijbelstichting2, een vertaling van de boeken van het Nieuwe Testament, die
vervaardigd was op initiatief van de Sint Willibrordvereniging. Een grondige
herziening ervan verscheen in 1966 onder de intussen ingeburgerde naam
‘Willibrordvertaling’ en werd in 1975 met de gereedgekomen vertaling van het Oude
Testament samengevoegd tot een volledige Nederlandstalige bijbel3. Intussen was
er echter wel een en ander gebeurd. Reeds spoedig nadat de vertaling van het Nieuwe
Testament gereed was gekomen werd namelijk geconstateerd dat er aanzienlijke
verschillen bestonden tussen de Evangeliën en Handelingen aan de ene kant en de
Brieven en het boek Openbaring van Johannes anderzijds. Voor elk van deze beide
delen was namelijk een eigen eindredacteur verantwoordelijk ge-

1

2
3

De vier evangeliën en de Handelingen van de apostelen uit de grondtekst vertaald in opdracht
van de Katholieke Bijbelstichting, K.B.S., Boxtel / V.B.S., Leuven, 1987, 400 pp., f 19,90 /
BF. 400.
De K.B.S. hechtte zoveel belang aan het verschijnen van deze nieuwe vertaling, dat zij met
de viering van haar 25-jarig bestaan dus ruim anderhalf jaar heeft ‘gesmokkeld’.
P.C. Beentjes, Willibrordvertaling compleet. Kanttekeningen bij een nieuwe katholieke
Bijbelvertaling, in Streven, november 1975, pp. 135-142.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

552
weest.4 De verschillen waren van zodanige aard, dat ze aan de vertaling een nogal
uiteenlopend karakter gaven, mede omdat in het bijzonder de Brieven doorgaans
méér dan de Evangeliën aansloten bij eigentijds taalgebruik, dat ook de vertaling
van het Oude Testament kenmerkt. Of om het anders te formuleren: de vertaling van
de Brieven en die van de Openbaring van Johannes bieden een Nederlandse tekst
die even verstaanbaar is voor de lezers van vandaag als de Griekse tekst dat was voor
de lezers die omstreeks het einde van de eerste eeuw rondom de Middellandse Zee
leefden. De vertaling van de vier evangeliën en de Handelingen uit 1961 was veel
minder eigentijds.
Zo ontstond al in het begin van de zeventiger jaren de vraag of die twee nogal
uiteenlopende delen binnen dezelfde (Willibrord)vertaling van het Nieuwe Testament
niet dichter bij elkaar gebracht dienden te worden. Met het verschijnen op 10 oktober
1987 van een nieuwe vertaling, waarin alleen de vier evangeliën en de Handelingen
van de apostelen zijn opgenomen, is die lang gekoesterde wens tenslotte werkelijkheid
geworden.

De praktische uitvoering
In 1980 kon met het project worden begonnen, toen drie vertaalcommissies waren
samengesteld, waarin zowel exegeten als neerlandici zitting hadden genomen. Het
evangelie volgens Johannes was toevertrouwd aan een groep geleerden uit Vlaanderen,
ook ‘de groep Leuven’ genaamd5.Van de twee groepen die in Nederland werkten
heeft één zowel het evangelie volgens Lucas als de Handelingen van de apostelen
vertaald6. Deze twee nieuwtestamentische geschriften presenteren zich immers als
het werk van één enkele auteur, die een groter deel van de Griekse woordenschat en
meer mogelijkheden van de Griekse grammatica heeft benut dan de auteurs van de
drie overige evangeliën. De tweede Nederlandse groep7 heeft Marcus en Matteüs
vertaald, en wel in de genoemde volgorde, omdat de tekst van het Marcusevangelie
volgens de meeste deskundigen als bron is gebruikt door de auteurs van het Matteüsen het Lucasevangelie.

4
5
6
7

Respectievelijk dr. P.J. Cools o.p. en prof. dr. W.K. Grossouw.
De Vlaamse vertaalgroep bestond uit dr. M. Sabbe, dr. F. Van Segbroeck en drs. Luc Geysels
(die ook als neerlandicus optrad).
Tot de groep Lucas-Handelingen behoren: dr. P.J. Farla, drs. S.J. Noorda, dr. W.J.C. Weren
en de neerlandicus drs. W.F.G. Breekveldt.
In de Marcus-Matteüsgroep hebben gewerkt: dr. W.M.A. Hendriks, dr. J.H. Tigcheler, dr.
P.H.M. Welzen en de neerlandicus drs. H. Croonen.
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Aan deze voorgeschiedenis is fraai te illustreren hoe er reeds allerhande principiële
beslissingen zijn genomen (de eenheid van Lucas-Handelingen, de prioriteit van het
Marcusevangelie) voordat er ook maar één regel Grieks was vertaald! Men vertaalt
dus van begin af aan niet alleen de gegeven bijbeltekst, maar óók allerlei verbanden
waarin zo'n tekst zich bevindt (of misschien wel is gemanoeuvreerd).
Het was geenszins te verwachten dat met drie vertaalgroepen de werkzaamheden
zonder problemen zouden verlopen. Met name de evangeliën van Matteüs, Marcus
en Lucas hebben immers zoveel met elkaar gemeen - ze citeren bijvoorbeeld
herhaaldelijk eenzelfde oudtestamentische passage - dat er onderlinge afstemming
noodzakelijk was. Daartoe werd een coördinatiecommissie8 ingesteld die gaandeweg
haar oorspronkelijke - namelijk begeleidende - taak zag veranderen in een, waarbij
zij naar de vertaalgroepen toe zeer concrete voorstellen moest gaan formuleren, die
een betere onderlinge afstemming van de verschillende vertalingen ten doel hadden.
Ter afronding van het gehele vertaalproject heeft er nog een zeer uitvoerig overleg
plaatsgevonden, waarbij met name de twee Nederlandse groepen zelf hun vertalingen
kritisch op onderlinge afstemming hebben onderzocht. Dit verklaart mede waarom
het een project van zeven jaar is geworden.

Eerste indrukken
Steeds wanneer ik een (nieuw) boek in handen krijg, begin ik er eerst eens vluchtig
in te bladeren om er een beetje aan te wennen, de sfeer ervan te proeven en een
voorlopige indruk op te doen. Wat deze nieuwe vertaling betreft ben ik vanaf het
eerste ogenblik aangenaam verrast door de rust die het boek uitstraalt. Daar zijn bij
nader toezien verschillende redenen voor aan te wijzen. In de eerste plaats is het
aantal hoofdletters sterk gereduceerd. In deze nieuwe vertaling worden namelijk alle
persoonlijke voornaamwoorden die midden in een zin staan met een kleine letter
geschreven. Zo luidde de tekst van Lc 2,46 in de vertaling van 1961: ‘Pas na drie
dagen vonden zij Hem in de tempel, waar hij temidden van de leraren zat, naar wie
Hij luisterde en aan wie Hij vragen stelde’. In de jongste vertaling is dit fragment als
volgt weergegeven: ‘Pas na drie dagen vonden ze hem in de tempel; hij zat er midden
tussen de rabbijnen, luisterde naar

8

Drs. L.W.F.P. van den Bogaard, dr. B.M.F. van Iersel, dr. F. van Segbroeck.
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hen en stelde hen vragen’. Zoals u kunt vaststellen, is er veel meer gebeurd dan alleen
het reduceren van hoofdletters. De ene lange zin uit de Willibrordvertaling, met zijn
twee ondergeschikte bijzinnen (‘... de tempel, waar...; de leraren, naar wie...’) is nu
in twee kernachtige zinnen weergegeven en beantwoordt inderdaad veel meer aan
‘eigentijds taalgebruik’. Er is in dit kleine fragment trouwens ook nog een interessante
exegetische beslissing genomen. De ‘leraren’ uit vroegere vertalingen zijn nu
geworden tot ‘rabbijnen’! Daarbij moet men bedenken dat deze term in Jezus' eigen
tijd waarschijnlijk nog niet bestond, maar wel op het tijdstip dat Lucas zijn evangelie
componeerde! Vertalers vertalen dus niet alleen; ze nemen ook voortdurend
beslissingen, zowel voor de auteur als voor de lezer9.
Een aspect dat in deze nieuwe vertaling van de vier evangeliën en de Handelingen
onmiddellijk in het oog springt is hetgeen er met de kopjes is gebeurd. Het zijn er
aanzienlijk minder dan in de Willibrord-editie en dat is naar mijn mening pure winst.
Kopjes gaan namelijk al te snel functioneren als gezaghebbende leeswijzers en
exegetische sleutels - en dat terwijl ze niet eens in de oorspronkelijke bijbelteksten
voorkomen! Zoals ik elders heb uiteengezet10 behoeft men maar Lucas 6 in een aantal
bijbelvertalingen naast elkaar te leggen om zelf vast te stellen hoe subjectief de keuze
kan uitvallen van zowel de plaats als van de bewoordingen die men de kopjes
meegeeft. Zo is het bijvoorbeeld zeer verheugend om in de nieuwe vertaling Lc
6,17-49 afgedrukt te zien als één lange passage (‘Toespraak tot de leerlingen en het
volk’), waar de Willibrordvertaling nog liefst zes tussenkopjes telt. Sommige passages
zijn in de jongste vertaling nauwelijks terug te kennen, doordat ze een ware
gedaanteverandering hebben ondergaan. Mt 9,35-10,42 lijkt mij daarvan een goed
voorbeeld. In de Willibrord-uitgave doorsnijden liefst zes kopjes het betoog (9,35;
10,1; 10,16; 10,24; 10,37 en 10,40), waardoor de lezer sterk de indruk krijgt met een
aantal fragmentjes te doen te hebben. In de nieuwe uitgave is hetzelfde gedeelte in
slechts twee paragrafen ondergebracht, die dan ook onmiddellijk laten zien dat ze
onderling met elkaar in verbinding staan: Mt 9,35-10,4 (‘Aanstelling van de twaalf’),
Mt 10,5-42 (‘Zending van de twaalf’). Deze overzichtelijke indeling zorgt er
bovendien voor dat de aanhef van Mt 11,1 (het

9

10

Naast Lc 2,46 wordt het Griekse woord didaskalos nog 16 maal door Lucas gebruikt, meestal
in de aanspreekvorm didaskale. In de nieuwe vertaling wordt dat doorgaans met ‘Meester’
weergegeven. In Lc 10,25; 11,45; 20,21 en 20,39 is echter ‘Rabbi’ vertaald. Met name in
hoofdstuk 20 ontstaat dan de vreemde figuur, dat vers 21 en vers 39 (met ‘Rabbi’) vers 28
omsluiten, waar exact hetzelfde Griekse woord opeens met ‘Meester’ is weergegeven!
Panc Beentjes, Een meerstemmige canon. Drie bijbelvertalingen vergeleken, in: Schrift 102
(december 1983), pp. 203-207.
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bekende vijfvoudige refreinvers binnen het Matteüsevangelie) beter dan vroeger uit
de verf komt.
Ook Mt 13,1-52 zou in dit verband genoemd kunnen worden. Tegen de acht
(bovendien nog zeer vet gedrukte) koppen in de vorige vertaling zijn het nu nog drie
opschriften die de tekst ordenen: ‘Beeldspraak van het zaaien’ (13,1-23), ‘Beelden
van het koninkrijk’ (13,24-35), ‘Leerling zijn in het koninkrijk der hemelen’
(13,36-52). Geen wonder dat de opbouw van dit hoofdstuk opeens veel duidelijker
naar voren springt. Op dergelijke wijze geeft de nieuwe vertaling de lezer van meet
af aan veel meer overzicht over grotere tekstgehelen, hetgeen mijns inziens een zekere
‘leesrust’ bevordert.
De nieuwe vertaling kent niet alleen veel minder kopjes; minstens even belangrijk
is het dat de kopjes veel neutraler zijn gehouden. Er is geen informatie ‘ingestopt’
die nergens in de tekst zelf te vinden is11. Zo is bijvoorbeeld de titel die in de
1961-vertaling boven Mc 6,1 stond (‘Het ongelovige Nazaret’) verlaten en vervangen
door het meer neutrale ‘Gebrek aan vertrouwen’. De Griekse tekst van Mc 6,1 noemt
immers geen naam, maar heeft het slechts over ‘zijn vaderstad’ (Willibrord-editie),
‘het dorp van zijn jeugd’ (KBS-vertaling). En het is niet de taak van de vertaler(s)
om ze met de naam ‘Nazaret’ in te vullen, wanneer die naam niet in de tekst zelf
voorkomt!
Ook typisch kerkelijke (liturgische) termen zijn in de nieuwe vertaling niet
teruggekeerd. Zo zal men vergeefs zoeken naar opschriften als ‘Magnificat’ (Lc 1,46)
of ‘Benedictus’ (Lc 1,67); ze zijn vervangen door een aanduiding die niet meer (maar
ook niet minder) aangeeft dan het literair genre van de betreffende passage: ‘Maria's
loflied’, resp. ‘Zacharia's profetie’. Zo is ook de kop die vroeger ‘Instelling van de
H. Eucharistie’ luidde en boven Lc 22,15 te vinden was niet alleen verplaatst (boven
22,14), maar ook tamelijk ingrijpend gewijzigd in: ‘Aan tafel met de apostelen’. Via
deze typering wordt de nauwe band zichtbaar met andere passages die zich binnen
hetzelfde evangelie ‘aan tafel’ afspelen (o.a. Lc 5,27-39; 7,36-50 en 9,10-17).

Rondom de tekst
De drie commissies hebben niet alleen de Griekse tekst vertaald en de

11

Dit principe is consequent toegepast in de vertaling van de Psalmen, Boxtel, 1982. Cfr. Panc
Beentjes, In de ban van de tekst. Bijbelvertalers en hun principes, in Streven, juni 1983, pp.
783-796, vooral pp. 791-796.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

556
Nederlandse vertaling van kopjes voorzien en in alinea's ingedeeld. Een aantal leden12
heeft nog eens heel veel tijd en energie gestoken in andere werkzaamheden:
inleidingen, aantekeningen en verwijzingen.
- De bestaande inleidingen van de Willibrordvertaling gaven op verschillende
punten exegetisch verouderde inzichten. Met frisse inleidingen die de nieuwere
opvattingen wetenschappelijk verantwoord overdragen is de jongste vertaling weer
bij de tijd. Gold het bijvoorbeeld tot voor kort bijna als een vaststaand feit dat Lucas
een heidenchristen is geweest, in de nieuwe inleiding op zijn evangelie wordt ook
de mogelijkheid besproken ‘dat hij een hoogontwikkelde jood is uit de diaspora’ (p.
124).
- De vertaling is voorzien van geheel nieuw geschreven aantekeningen. Ze beslaan
meer ruimte dan die in de Willibrordvertaling en zijn veel zakelijker van inhoud en
toon. Wie de proef op de som wil nemen zou bijvoorbeeld eens na kunnen gaan wat
de Willibrordvertaling aantekent bij Mt 1,25; 12,46 en 16,18 en dit vergelijken met
de noten in deze nieuwe uitgave13.
- Een tamelijk opvallende verandering is door de daarvoor verantwoordelijke leden
van elke commissie voltrokken waar het verwijzingen naar andere Schriftplaatsen
betreft. Staan deze in de Willibrordvertaling in de kantlijn - men spreekt in de wandel
wel van het ‘marge-apparaat’ -, nu zijn deze ‘dwarsverwijzingen’ aan het begin van
elk hoofdstuk gegroepeerd voor de aantekeningen. Het kan een nadeel zijn, omdat
het moeilijker is geworden reeds tijdens het lezen van een tekst onmiddellijk te zien
welke samenhang er is met andere Schriftplaatsen. Het voordeel van de nieuwe
werkwijze zou kunnen zijn dat men eerst gedwongen wordt zeer aandachtig de tekst
zelf te lezen en daarna meer gericht die zogeheten parallellen of verwijsplaatsen gaat
bestuderen. Het nieuwe systeem lijkt mij de moeite van het proberen meer dan waard!
Ook zal men er aan moeten wennen dat citaten niet meer - zoals bijvoorbeeld in
de Willibrordvertaling - cursief zijn gezet. Daardoor wordt, veel meer dan vroeger
het geval was, terecht de indruk gegeven dat de nieuwtestamentische tekst in de
eerste plaats als een eigenstandige tekst gelezen dient te worden en niet als een soort
legpuzzle die is samengesteld uit diverse stukken. Echt geciteerd in de moderne zin
van het woord wordt er in het Nieuwe Testament trouwens betrekkelijk weinig;
meestal plooien de

12
13

Dr. W. Hendriks en dr. P. Welzen (Mt-Mc), dr. W. Weren (Lc), drs. L. Geysels (Joh) en drs.
S. Noorda (Hnd).
De genoemde aantekeningen waren in de Willibrordvertaling duidelijk dogmatisch gekleurd.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

557
schrijvers de citaten wel naar hun eigen (theologische) inzichten en behoeften14.

Korte impressies
Een nieuwe vertaling aankondigen zonder er een aantal markante teksten uit te citeren
kan natuurlijk eenvoudig niet. U dient daarbij echter wel te bedenken dat het mijn
persoonlijke keuze is. U zult in veel gevallen door heel andere passages getroffen
worden; een uitstekend argument, dunkt me, om de nieuwe vertaling zelf aan te
schaffen! Een vertaling die onmiddellijk mijn warme bijval heeft gekregen trof ik
aan in Lc 24,51, dat behoort tot de slotregels van dit evangelie. In de
Willibrordvertaling luidt deze tekst: ‘En terwijl Hij hen zegende, verwijderde Hij
zich van hen en werd ten hemel opgenomen’. De nieuwe vertaling geeft het vers als
volgt weer: ‘En terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd hij in de hemel
opgenomen’. Het werkwoord ‘heengaan’ - waarin diverse connotaties aanwezig zijn15
- geeft een grotere emotionaliteit aan het verhaal dan het oude ‘zich verwijderen’.
Maar de grote vondst is voor mij de weergave ‘in de hemel opgenomen’. Het geeft
- veel meer dan bij ‘ten hemel opgenomen’ het geval is - de afronding, het hoogtepunt
van het gehele evangelie weer. Het is daarom bijzonder jammer dat dezelfde groep
vertalers (!) op twee andere plaatsen binnen het Lucaanse dubbelwerk deze
taalkundige/theologische vondst niet heeft doorgezet. In Lc 9,51 luidt hun vertaling:
‘Toen de tijd naderde dat hij ten hemel zou worden opgenomen’. En als weergave
van Hand 1,2 vinden we bij hen: ‘... tot de dag waarop hij ten hemel werd
opgenomen’. Ik teken hierbij bovendien aan dat de Griekse grondtekst in beide
gevallen nergens een woord bevat dat als equivalent kan dienen voor ‘ten hemel’.
De weergave ‘in de hemel opgenomen’ is niet alleen maar een kwestie van een ander
voorzetsel. Er heeft wel degelijk een verschuiving in betekenis plaatsgevonden. Waar
het woord ‘hemelvaart’ (het kopje in de vorige vertaling) zich grotendeels lijkt te

14

15

Zo geven de beide Willibrord-edities die ik bezit (1961 en 1975) bij Lc 4,18-19 alleen de
verwijzing naar Jes 61,1-2. In deze nieuwe vertaling vindt men een enigszins andere
opsomming: Jes 61,1; 58,6; 61,2. De lezer wordt er nu veel duidelijker op attent gemaakt
dat de evangelist een citaat heeft geconstrueerd! Niet zo verwonderlijk, wanneer men bedenkt
dat Lucas hier Jezus zijn manifest laat voorlezen.
Of de vertalers die verschillende betekenissen ook bewust hebben willen meenemen, onttrekt
zich aan de waarneming van de lezer. De thans gegeven vertaling kan het in elk geval
oproepen!
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concentreren op de route, is met ‘in de hemel opgenomen’ (het kopje van deze nieuwe
vertaling!) meer recht gedaan aan het theologisch coloriet: Jezus is nu de verhoogde
Heer. Dat dit gegeven bij Lucas een rol speelt blijkt mijns inziens ook aan het
onmiddellijke vervolg erop: ‘Zij vielen voor hem op de knieën...’.
Kan men er ten aanzien van Lc 24,51 over twisten of de nieuw vertaalde tekst ook
veranderingen in betekenis met zich meebrengt, op verschillende andere plaatsen is
dat zeker het geval. Neem bijvoorbeeld Joh 21,7-8, een passage die ik vroeger altijd
wat merkwaardig vond; Petrus kleedde zich eerst aan en sprong dan te water. Wanneer
we de oude en de nieuwe vertaling naast elkaar afdrukken wordt het in één oogopslag
duidelijk:

Willibrordvertaling
Toen Simon Petrus
hoorde dat het de Heer was
trok hij zijn bovenkleed aan
- want hij droeg slechts een onderkleed en sprong in het meer.
De andere leerlingen
kwamen met de boot,
want zij waren niet ver
uit de kust,
slechts ongeveer tweehonderd el,
en sleepten het net met de vissen
achter zich aan.

Nieuwe KBS-vertaling
Nauwelijks had Simon Petrus
gehoord ‘het is de Heer’,
of hij schortte zijn kiel op
- het enige wat hij aanhad en sprong in het water,
terwijl de andere leerlingen
met de boot kwamen
- zij waren niet ver meer
uit de kust,
slechts een tweehonderd el en het net met de vissen
achter zich aan sleepten.

Een zeer ingrijpende verandering in betekenis constateer ik in Mc 1,21:
Zij kwamen in Kafarnaüm,
en op de eerstvolgende sabbat
ging Hij naar de synagoge
waar Hij als leraar optrad.
Ze trokken naar Kafarnaüm.
En elke sabbat
ging hij naar de synagoge
en gaf er onderricht.
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Waar de Willibrordvertaling ontegenzeggelijk een eenmalige gebeurtenis onder
woorden brengt, is er in de nieuw vertaalde tekst iets totaal anders aan de orde. Het
bezoek aan de synagoge dat nu ‘elke sabbat’ plaatsvindt zegt niet meer zozeer iets
over Kafarnaüm, als wel over Jezus die nu - via de Nederlandse vertaalgroep! - in
de tekst van Marcus gepresenteerd wordt als een ‘vaste kerkganger’. Dat roept bij
mij onmiddellijk de vraag op of dan ook Mc 1,22 niet beschouwd moet worden als
zo'n meer algemene mededeling. Daarna keren we dan in Mc 1,23 - via het voor
Marcus zo karakteristieke ‘en meteen’ - terug naar de synagoge van Kafarnaüm.
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De lezer beslist
Wat er met deze vertaling van de vier evangeliën en de Handelingen van de apostelen
gaat gebeuren ligt aan de lezers ervan, die zich - naar ik oprecht hoop - op den duur
ook als de gebruikers ervan zullen ontpoppen. Al te snel is men de afgelopen jaren
in ons taalgebied - met name in Noord-Nederland - massaal over nieuwe
vertaalprojecten heengevallen. Natuurlijk heb ik ook mijn twijfels bij sommige
passages of details ervan16 die in deze nieuwste proeve van vertaalarbeid worden
voorgelegd. Maar het gaat niet aan daarmee het gehele werk te stigmatiseren of
compleet te negeren. Een vergelijking met de vorige bij de Katholieke Bijbelstichting
verschenen vertaling van dit nieuwtestamentische gedeelte heeft mij in elk geval
ervan overtuigd dat dit jongste vertaalproject geen overbodige luxe is geweest17!

16
17

‘Laat nu maar’ (Mt 3,15); ‘Eens...’ (Lc1,8); ‘... is mijn ziel ontsteld’ (Joh 12,27); ‘Maar
luisteraars...’ (Lc 6, 27).
In de - naar ik hoop spoedig noodzakelijke - tweede druk is in elk geval de eerste regel van
de inhoudsopgave, te weten Lectorum Salutem (p. VII) dringend aan herziening toe!
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Forum
Zingeving (met of) zonder inzicht?1
Wat mogen wij van de rationaliteit verwachten? Vanuit deze uiterst actuele invalshoek
schreven Burms en De Dijn een inleiding tot de wijsbegeerte. Ze gaan uit van het
antropologische inzicht dat de mens de werkelijkheid wil kennen, veranderen en er
een zin aan geven: kennis, manipulatie en zingeving. Van de precieze uiteenzetting
van de eigenheid en van de gecompliceerde wisselwerking van deze drie fundamentele
interesses verwachten ze een vernieuwde aanpak van een aantal filosofische
grondvragen betreffende het fundament van de moraal, de verhouding van de
wetenschap tot de realiteit, de rol van de techniek en de verschillen tussen de
godsdienst en de wetenschap. De auteurs waarschuwen tegen een miskenning van
de zingeving tengevolge van het feit dat men het onbegrensde verlangen naar zin
verwart met de ongeremde menselijke dwang om te weten en te manipuleren. De
ontmaskering van dit misverstand is slechts een voorbereiding op een systematische
uiteenzetting van de algemene eigenschappen van de zingevende interesses. Van
hieruit wordt de ‘Entzäuberung’ van de wereld door de voortschrijdende positieve
wetenschappen, positief gewaardeerd. Enkel en alleen tegen de achtergrond van de
aanvaarde scheiding tussen cognitie en zingeving kan men de nieuwe mogelijkheden
voor de zingeving ontdekken. Wie meent aan deze scheiding een kritische vraag te
kunnen ontlenen betreffende de overeenkomst van de wetenschap met de realiteit,
vergist zich. Die vergissing stoelt op de valse overtuiging dat men op strikt cognitieve
wijze zou kunnen beslechten waarin de zin van de wetenschap gelegen is.
Complementair met deze stelling waarin de wetenschappelijke aktiviteit ontledigd
wordt van de vraag naar de zin, argumenteren de auteurs dat heel wat menselijk
handelen vanuit het verlangen naar menswaardigheid zinvol wordt ontworpen. Vanuit
het cognitieve en het objectiverende standpunt echter moet deze dimensie, die
samenvalt met datgene wat traditioneel de ethische dimensie heet, als een
noodzakelijke illusie worden gezien. Kortom, kennis en zingeving raken elkaar
nergens.
Burms en De Dijn schreven een uiterst waardevol boek. Hun probleemstelling is
radicaal. De behandeling ervan is zeer helder. Op geslaagde wijze brengen ze hun
antwoorden aan vanuit de ervaringswereld van de lezer en vanuit een aantal
gezagsvolle auteurs, die in het hedendaagse filosofische landschap een centrale plaats
innemen. Bovendien hebben ze deze inspiratiebronnen op originele wijze verwerkt.
Hun boek is niet vreemd aan hun filosofie-colleges, die ook vanuit didactisch oogpunt
wel erg goed moeten zijn. Tenslotte nodigt hun tekst uit tot debat en discussie.
In dit filosofisch debat (‘Kampfplatz’!) nemen de auteurs m.i. een geradicaliseerde
kantiaanse positie in. Ze gaan uit van de scheiding tussen het

1

A. Burms & H. De Dijn, De Rationaliteit en haar grenzen, Van Gorcum, 1986, 106pp.
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theoretische, het cognitieve en het objectiverende enerzijds en het praktische, het
ethische en het zinstichtende anderzijds. Ze radicaliseren bovendien deze positie.
Dit blijkt ondermeer uit het feit dat ze Kant verlaten waar hij op cognitieve wijze de
grenzen laat zien van de wetenschappelijke benadering. Door op dit punt afstand te
nemen van Kant neigen ze in hun zogenaamde realistische positie ten opzichte van
de wetenschap naar een vorm van positivisme, dat de niet geciteerde L. Althusser
waardig is. De radicalisering van het kantiaanse uitgangspunt blijkt vervolgens uit
het feit dat de ethische en de religieuze zingeving vanuit de rede gezien als illusie
wordt geduid. Hun boek wil wel pleiten voor de waarde van deze illusie. Ook op dit
punt verwijst hun denken naar de althusseriaanse stellingname, die op Spinoza's
duiding van de ideologie teruggaat.
Men kan niet alleen vanuit Kant argumenteren tegen de door Burms en De Dijn
voorgestelde radicalisering maar ook tegen het kantiaanse uitganspunt zelf. De
radicalisering van het kantiaanse standpunt heeft verreikende gevolgen voor het
denken over de godsdienst en haar onderscheid tot de wetenschap. De religie als
verantwoorde zingeving (‘innerhalb der Grenzen der bloszen Vernunft’), zei Kant,
is in het geradicaliseerde kantianisme niet langer te onderscheiden van van welk
irrationeel ritualisme ook! De objectie luidt: kan de filosofie zich onttrekken aan de
taak om in eenheid te denken wat Kant, weliswaar op geniale wijze, als gescheiden
heeft gedacht? Deze objectie is in haar oorsprong ontegensprekelijk hegeliaans.
Burms en De Dijn kennen zoals vele hedendaagse denkers slechts afkeer voor dit
hegeliaans project. Met Levinas en anderen wijzen ze dit project af in de overtuiging
dat het op een egologisch vertoog neerkomt waarin de alteriteit miskend wordt en
waarin om deze reden geen zingeving kan bestaan. De visie op de alteriteit die de
auteurs aanhangen, stelt dat de alteriteit essentieel is voor de zingeving op voorwaarde
dat de alteriteit ontoegankelijk is voor het rationele begrip. Het is m.i. om deze reden
dat ze niet minder naar het niets dan naar de transcendentie verwijst (m.a.w. Nietzsche
en Levinas reiken elkaar de hand). Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de auteurs
precies in het risico dat de openheid op de andere op niets uitloopt de essentie van
de relatie tot de transcendentie zien. M.a.w. het gevaar van de betekenisloosheid
blijkt het meest wezenlijke in de zingeving. Het is gelukkig niet nodig dat ik het eens
ben met Burms en de De Dijn om hun denkwerk zeer oprecht te waarderen. I. Kant
definieerde niet ten onrechte de filosofie als een strijdplaats. Zijn poging om er een
vorm van eeuwige vrede te vestigen is tot op vandaag de dag ijdel gebleken. Op het
niveau van de ‘strijd van de gedachten’ kunnen we ons vermeien in de kwaliteit
waarmee de tegenstander zijn posities weet te verdedigen!
Koen Boey

Het overdadige woord
Reeds tien jaar lang staat het Nederlandse tijdschrift-in-boekvorm Raster op de bres
voor een avontuurlijke literatuur en dito essayistiek. De veertig verschenen
afleveringen, meestal thema-nummers, waren haast stuk voor stuk van een erg hoog
niveau. Naast teksten van huisgoden als J. Bernlef en Cyrille Offermans publiceerde
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Raster voornamelijk werk van minder bekende buitenlandse auteurs in vertaling. Zo
introduceerde het de afgelopen
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jaargangen o.m. Alexander Kluge, Danilo Kis en Maurice Blanchot in het Nederlands
taalgebied.
Of al die noeste pioniersarbeid ook nog geloond heeft, is een vraag die indirect
aan de orde komt in het onlangs verschenen jubileumnummer1. Bezit het boek
überhaupt nog enige toekomst, of bewegen we ons onontkoombaar in de richting
van een post-literair tijdperk? Dat het steil bergafwaarts gaat met de woordcultuur
werd hier te lande reeds met verve betoogd door Herman de Coninck. Met zijn Hard
op de tong-lezing maakte De Coninck zoveel uiteenlopende reacties los dat hij zich
onlangs genoopt zag tot enige precisering. Bij onze Noorderburen zorgde een artikel
van de Amerikaanse literatuurcriticus George Steiner voor een vergelijkbaar tumult
onder het (wel)denkende deel van de natie. Onder de titel De luxe van het lezen
profeteerde Steiner in de Volkskrant van 22 juni 1985 de nakende ondergang van de
traditionele woordcultuur. Net als de Coninck beschouwt Steiner de oprukkende
beeldcultuur en het moderne onderwijs als de belangrijkste boosdoeners. Er wordt
nog wel gelezen, meer zelfs dan in vorige decennia, maar dat lezen is een ‘half-lezen’:
zonder inspanning of concentratie, in een beeld- en luidruchtige omgeving. Lezen
moet vooral leuk zijn, een boek dient even onderhoudend en vooral gemakkelijk te
zijn als het eerste het beste TV-feuilleton. Deze ‘verleuking’ van de woordcultuur
wordt volgens Steiner nog in de hand gewerkt door de lamentabele staat van het
onderwijs. Op school en universiteit geven leuke leraren en docenten niet langer de
culturele bagage door die nochtans nodig is voor een goed begrip van de klassieke
meesterwerken. ‘Een overgrote meerderheid kan “lezen”, maar niet lezen. Verkapt
“analfabetisme”’, oreert Steiner in het in Raster opgenomen essay Na het boek?.
Steiners conclusie luidt dan ook dat ‘het “echte” lezen meer en meer de kunst en
vaardigheid van een minderheid zal worden, daarin opgevoed en geschoold, en
mogelijk zelf voornemens te schrijven’. Dat Steiner gehoord werd, valt na te lezen
in de overige bijdragen. Haast alle andere auteurs refereren aan zijn Cassandra-roep,
zonder hem evenwel na te echoën. Cultuurpessimisme is van alle tijden, memoreert
Jacques Kruithof, enkel de zondebok verandert van naam. In de 19e eeuw vreesden
sommigen dat het snelle succes van de fiets de burgers van het lezen zou afhouden,
tegenwoordig vormen de massamedia het voornaamste doelwit van de doemdenkers.
En wat geldt voor het cultuurpessimisme, geldt ook voor het ‘echte lezen’: het was
altijd reeds het privilege van een uiterst kleine minderheid.
Wat in de klaagzangen van Steiner en deels ook van de Coninck onderhuids
doorklinkt, is een zekere radeloosheid ten gevolge van de toenemende delegitimatie
van de eertijdse voorrechten. Dat de hogere cultuur synoniem is met ‘Het Boek’ en
beschaving gelijk staat met ‘stil-lezen’ is door de audiovisuele media niet langer een
vanzelfsprekendheid. De voorheen onaangevochten status van de klassieke
woordcultuur komt met de betere vormen van beelden geluidscultuur op losse
schroeven te staan. Eerder dan dit verlies aan legitimiteit te bejammeren, dienen de
hoeders van het literaire erfgoed hun culturele smaken voortaan met goede redenen
te omkleden. Of zoals Robert Anker schrijft: ‘Een subcultuur die zich superieur acht
aan alle andere, door zich te presenteren als De Cultuur van een land, zal er
langzamerhand aan moeten gaan wennen dat ze de vanzelfsprekendheid van haar
aanspraken aan het verliezen is en dat ze zich met argu1

Raster nr. 40, De toekomst van het lezen, Amsterdam, De Bezige Bij, 199 pp., BF. 545.
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menten zal moeten gaan verdedigen tegen aanvallen op haar positie... Die argumenten
bestaan natuurlijk allang, maar worden zelden geëxpliciteerd, laat staan dat ze
didactisch bruikbaar zijn gemaakt’. Kortom, wie voortaan Joyce tegen Konsalik wil
inzetten, kan niet langer volstaan met een terloopse verwijzing naar De Beschaving.
Hij, de literatuuronderwijzer voorop, zal zijn gehoor integendeel moeten trachten te
overtuigen met een serieuze argumentatie.
Dat de hedendaagse woordfanaat het in het gedemocratiseerde onderwijs verre
van gemakkelijk heeft, wordt overigens ook door meer optimistisch gestemde auteurs
erkend. Maar zoals Jacques Kruithof opmerkt: ‘Het aantal slechte leerlingen en
studenten mag dan toegenomen zijn, waarom zouden de goeden die er altijd waren,
nu ineens op uitsterven staan?’. Zwartkijkers als een Steiner vergeten bovendien
maar al te snel het niet geringe percentage literatuurhaters dat het
onderwijs-oudestempel voortbracht. Gedichten uit het hoofd leren mocht dan wel
getuigen van goede smaak, het bezorgde menigeen ook een levenslange afkeer van
poëzie.
Tegenover al deze relativerende voetnoten bij een al te gemakkelijk doemdenken
staat in Raster één pleidooi pro Steiner. Het stamt niet toevallig van de onvolprezen
essayist Cyrille Offermans, die in eerdere publikaties reeds getuigde van een weinig
hoopvolle, sterk Adorniaanse visie op de mensheid. Offermans herinnert in zijn opstel
aan de achterliggende motieven van Steiners cultuurpessimisme. Steiner is letterlijk
een overlevende van de nazi-barbarij. Zijn gehele oeuvre staat daarom in het teken
van het ‘nooit meer Auschwitz’. Wat Steiner nog het meeste vreest in de huidige
cultuur is de toenemende sociale onverschilligheid ten gevolge van de uitwissing
van elk kwaliteitsverschil. Wanneer het er niet langer toe doet of je Joyce dan wel
Konsalik leest, stompt ook elk gevoel voor waarden af. Aan zo'n mogelijk nihilisme
zijn echter niet alleen de audiovisuele media en het onderwijs debet. Zoals Hans
Bakx en J.F. Vogelaar terecht opmerken, wordt de eventuele indifferentie van de
modale burger in niet geringe mate bevorderd door de huidige woordinflatie. Niet
de overproduce van beelden, maar veeleer de overvloed aan ‘informatie’, brengt het
bewustzijn in een staat van permanente verdoving. Overdaad schaadt, inderdaad,
ook en vooral in woorden.
Rudi Laermans

Niet uit eigen macht1
Het type moraal dat Van Gerwen in zijn boek presenteert, omschrijft hij als volgt:
‘Een (dergelijke) moraal zal aan de vrije mensen die wij vandaag zijn en willen zijn,
een oriëntatie bieden, die ons tekent en uitdaagt. Zij verleent ons een concreet karakter
als persoon-in-gemeenschap, zodat wij ons niet in de stuurloosheid van onze gevoelens
en redeneringen verliezen. Zij geeft duiding en zin aan ons leven in zijn particuliere,
historische eenheid; dat doet zij door ons te scholen in een gezamenlijk gedeelde
visie en in een verhaal. En zij
1

J. Van Gerwen, Niet uit eigen macht. De kerk als morele gemeenschap, Lannoo, Tielt, 1987,
191 pp., BF. 585.
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doet recht, niet alleen aan ons verlangen om in verdraagzaamheid met alle mensen
samen te leven, maar ook aan de blijvende rol die de verschillende culturele en
religieuze gemeenschappen spelen bij de uitvoering van dit verlangen’ (p. 31).
Hoofdbekommernis van S. is niet een aantal morele beginselen te formuleren en
deze rationeel te verantwoorden teneinde een zo universeel mogelijke consensus te
bereiken. Dit was tot nu toe de betrachting van de christelijke moraal, wellicht om
niet uit de toon te vallen naast de rationele ethiek van de Verlichting die pretendeerde
op deze universaliteit aanspraak te kunnen maken.
Van Gerwen kiest resoluut voor een andere weg. Hij onderzoekt op welke wijze
moreel leven tot stand komt en groeit: welke de noodzakelijke voorwaarden daartoe
zijn. Karakter, visie en verhaal, en gemeenschap; met deze elementen, zo meent hij,
zal de postmoderne moraal worden opgebouwd. Van hoofdstuk 2 tot 5 worden deze
vier bouwstenen achtereenvolgens behandeld; en tegelijk wordt aangetoond hoe deze
bouwelementen ook voorhanden zijn in de christelijke traditie zodat een christelijke
moraal ook in deze zin kan worden opgevat.
Met moreel karakter (hfst. 2) worden praktijken en deugden bedoeld. Een morele
praktijk is een sociaal aangeleerde wijze van samenleven en samenwerken, waardoor
men een goed bereikt dat inherent is aan deze gezamenlijke activiteit (p. 51). Het
moreel karakter veronderstelt een heel leerproces, het ‘is een kind van de gewoonte’
(Aristoteles) en de mens vindt in de gemeenschap de noodzakelijke voedingsbodem
voor het moreel karakter dat hem eigen wordt. S. toont dan aan welke de specifieke
christelijke deugden en praktijken zijn (p. 53 e.v.). Hij geeft er o.a. een boeiende en
inspirerende ontleding van de liefde in christelijke zin en van haar politieke dimensie
(p. 55). Dit biedt hem tevens de gelegenheid de hele gezins-ethiek (ouderschap,
huwelijk, seksualiteit) in deze gemeenschaps-optiek te plaatsen, en er op eigen
christelijke klemtonen te wijzen (p. 58-64).
De christelijke liefde is utopisch maar tegelijk economisch. De Barmhartige
Samaritaan moet wel heel wat andere gelegenheden tot hulpverlening gemeden
hebben om nog het nodige te bezitten om deze ene man te helpen... Hier stoten wij
o.i. op een moeilijkheid. De evangelische liefde nodigt uit tot onbaatzuchtigheid,
totale zelfgave, maar uiteindelijk moeten we toch bedachtzaam, ja spaarzaam te werk
gaan: de kloof tussen droom of ideaal, en werkelijkheid! Op het vlak van de
maatschappelijke structuren kan de liefde niet anders beoefend worden dan op de
wijze van rechtvaardigheid (p. 67 e.v.). Ik ben het daar volkomen mee eens, maar
het is wel belangrijk erop te wijzen dat de rechtvaardigheid een algemeen-menselijke
morele deugd is die hier de concrete omzetting wordt van een typisch
joods-christelijke deugd, met name de liefde. De rechtvaardigheid is de minimumvorm
die de agape veronderstelt. Men zal toegeven dat het agape-gehalte in de
rechtvaardigheid toch heel gering is. Persoonlijk heb ik er zelfs last mee dit gehalte
daarin terug te vinden, en de reden is dat er tussen rechtvaardigheid en agape
wezenlijke verschillen zijn. Om er maar één te noemen: in de liefde acht men de
andere groter dan zichzelf, de rechtvaardigheid veronderstelt dat de andere als gelijke
wordt beschouwd. S. geeft dit alles impliciet toe door de nadruk te leggen op de
‘correcties’ die aan de rechtvaardigheid moeten aangebracht worden (o.a. de kleinen
eerst, geduld i.p.v. geweld) (p. 67-79).
Wij raken hier een belangrijk kenmerk van de christelijke moraal: het utopische
ervan (het Rijk Gods), het radicale, mateloze, enigszins buitenissige ervan, i.t.m. de
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evenwicht. Dit komt trouwens nog tot uiting in het hoofdstuk 5, in verband met de
morele besluitvorming in de christelijke moraal, wat tenslotte neerkomt op
onderscheiding der geesten, en luisteren naar de Geest (p. 160 e.v.). Alweer stellen
we vast dat de christelijke moraal genoodzaakt is van deze ethische hoogte af te dalen
om tot bruikbare, hanteerbare beoordelingscriteria (b.v. van de economie) te komen
(p. 168 e.v.). Ook hier gaat heel wat verloren van het oorspronkelijk ideaal, zodat
men de christelijke moraal kan verwijten geneigd (gedoemd) te zijn tot compromissen.
De fundamentele reden ligt misschien in het oorspronkelijk ‘geloof’ van de
joods-christelijke traditie dat eigenlijk niet beantwoordt aan wat de mens normaal
verwacht van de moraal, namelijk houvast, zekerheid en orde. Dat legt uit dat de
joods-christelijke moraal uiteraard on-gewoon is en wereldvreemd (p. 33-37).
Moreel leven, en morele groei veronderstelt tevens visie (Hfst. 2). Persoonlijk vind
ik dit hoofdstuk het meest boeiende en ook het meest originele. Moreel leven
impliceert dat men geraakt wordt door de werkelijkheid, dat men de ogen niet sluit
uit schrik de waarheid te zien. Een goed voorbeeld hiervan vinden we in de
autobiografie van Speer, de architect van Hitler. Als een vriend hem waarschuwt
nooit naar Auschwitz te gaan, laat hij opzettelijk na hem te vragen waarom. Hij wou
niet weten wat daar gebeurde. Met visie wordt dus bedoeld: bereid zijn te zien, waar
te nemen, te kijken, ontvankelijk te zijn voor wat op ons toekomt (p. 81-83). Anders
komt men tot zelfbegoocheling, ‘bijt men zich vast’ in een bepaald zelfbeeld, gaat
men ‘een pantser rondom zichzelf leggen’, en gaat men ‘zweven’ (p. 85-91).
Visie impliceert drie soorten morele oefeningen: leren de natuur, d.i. de
werkelijkheid waarnemen of contempleren; leren de kunst beoefenen, want ‘kunst
biedt ons een van de meest omvattende voorbeelden van de bijna onweerstaanbare
menselijke drang om troost te zoeken in fantasie, maar ook van de poging om tot
een geslaagde observatie van de werkelijkheid te komen’ (I. Murdoch); en tenslotte
leren een utopie te ontwerpen. Verder is een verhaal een noodzakelijke voorwaarde
om een moreel leven op te bouwen (hfst. 4). Iedere moraal heeft haar verhaal, de
christelijke moraal is hierin bijzonder bevoorrecht: haar verhaal is God en het verbond
van God en mens, zoals het in de Schrift overgeleverd is. Hier behandelt S. belangrijke
vragen: wat is de objectiviteit, de waarachtigheid, de universaliteit van de christelijke
moraal, en welke beoordelingscriteria hebben we daaromtrent (p. 128-140)? Tenslotte
impliceert morele groei dat er een groep bestaat die optreedt als onze collectieve
opvoeder en referentiemodel (Hfst. 5).
Hier treedt de kerk als morele gemeenschap aan. Deze gemeenschap moet niet
alleen reflecteren en spreken, en in die zin bijdragen tot een visie en een verhaal,
maar ook de morele boodschap belichamen in een wereld waarin niet iedereen haar
visie deelt (p. 177). De kerk is een sociale ethiek, door haar bestaan zelf. Ze heeft
een opdracht, en de kwaliteiten (van karakter, visie, verhaal) meegekregen om in al
haar daden en samenkomsten een samenlevingsmodel uit te bouwen dat een
fundamenteel goed is, voor zichzelf, en voor de rest van de wereld (p. 177).
Niet uit eigen macht is een interessant boek. Goed geschreven, eenvoudig en klaar
wat taal en structuur betreft. Van Gerwen gaat de moeilijke vragen niet uit de weg,
bijv. omtrent het universele en unieke karakter van een christelijke moraal, en kent
de bezwaren van de rationele ethiek omtrent een christelijke moraal (cfr. Hfst. 1).
Zonder complexen kiest S. voor een andere benadering van de moraal. Sedert de
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Renaissance wordt de moraal, ook door de kerk, uitgewerkt en gepresenteerd op een
wijze die zo universeel en rationeel
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mogelijk overkomt. Het resultaat is dat de morele leer herleid wordt tot een aantal
beginselen en een reeks argumentatiemodellen, om keuzes te maken bij waarden- of
plichtenconflicten. Maar de rijkdom en de originaliteit van de christelijke morele
traditie gaat er grotendeels bij verloren.
F. Van Neste

Erratum
In het forumstuk Vlaams Theater Instituut (Streven, februari 1988) viel op p. 462
een paragraaf weg. Het betreffende fragment hoort thuis tussen de uiteenzettingen
van de eerste functie en de derde functie van het VTI:
‘Op de tweede plaats wil het VTI met al wat ergens bewaard wordt, constructief
omgaan, het bewaarde onderzoeken naar wat het op zich vertegenwoordigt, waar het
naar verwijst, welke perspectieven het aangeeft, waar het vandaan komt, waar het
bij aansluit, waar het naartoe wil. Het VTI wil het geheugen ondervragen, het waarom
van theater vroeger en thans blootleggen, de intentie, de expressie, de belofte, al wat
nog uitstaat. Dat is de onderzoeksfunctie’.
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Boekbespreking
Filosofie
Marsilius van Inghen, Kennis, wetenschap en theologie, uitgegeven, ingeleid
en van aantekeningen voorzien door E.P. Bos, Ambo, Baarn, 1987, 158
pp., BF. 498.
Geraldus Heyman, Over metafysica en esthetica, uitgegeven, ingeleid en
van aantekeningen voorzien door H.G. Hubbeling, Ambo, Baarn, 1987,
157 pp., BF. 498.
Twee nieuwe deeltjes uit de reeks Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland,
die hier al eerder werd besproken. Van de 14e eeuwer Marsilius is een quaestio uit
zijn sententiëncommentaar uitgekozen. Inzet daarvan is de vraag naar de
wetenschappelijke status van de theologie. Hoewel (of misschien eerder dankzij) het
feit dat Marsilius geklasseerd moet worden als een ‘eersteklastweederangs’-denker
(16), biedt zijn behandeling een interessante kijk op de middeleeuwse discussies op
het vlak van wat wij vandaag de dag wetenschapsfilosofie zouden noemen. Naast
andere, minder bekende auteurs van zijn statuur vormen vooral Thomas en Ockham
zijn gesprekspartners, waarbij Marsilius eerder naar de gezichtspunten van de laatste
overhelt. De vertaling van Bos is goed leesbaar, maar de inleiding is wel érg
droog-encyclopedisch uitgevallen. Ook in de voetnoten had enige wildgroei wel wat
kunnen worden teruggesnoeid; verheugd kan men daarentegen zijn over de heldere
appendix over de middeleeuwse logica: een voor het goede begrip van deze tekst
onmisbaar hulpmiddel.
Uit de 20e eeuwse filosofie is een tweetal teksten van de Groningse hoogleraar
Heymans uitgekozen. Hoewel hij ten volle een systematisch denker was, betrok hij
zich sterk op de empirische werkelijkheid als uitgangspunt van zijn wijsgerige
bezinning en onderscheidde zich daarin uitdrukkelijk van zijn tijdgenoot Bolland.
Problematisch is daarbij, zoals bij elke inductieve methode, de verantwoording van
de sprong van particulariteit naar algemeenheid - in de wijsbegeerte nog meer dan
in de positieve wetenschappen. In dezelfde decennia waarin Heymans doceerde werd
deze problematiek door Husserl gethematiseerd, met name in de discussie met de
psychologie (zie b.v. diens opstel Filosofie als strenge wetenschap). Heymans blijft
daarentegen, aldus inleider Hubbeling, in het psychologisme gevangen, al ziet hij
wel mogelijkheden de problematiek vanuit dit denken zelf te ondervragen. In de
beide teksten over resp. metafysica en esthetica komt Heymans' inductieve methode
duidelijk naar voren. Beide verhandelingen zijn gebaseerd op collegedictaten en
worden hier voor het eerst gepubliceerd. Vooral het esthetisch tractaat mag een
verheugende bijdrage heten aan de recuperatie van het Nederlands filosofisch denken,
zoals door deze reeks wordt beoogd. Esthetica is in Nederland altijd een
ondergeschoven kind geweest, en is dat trouwens nog. De ‘gedateerdheid’ van
Heymans' inzichten (b.v. op het gebied van de radicaal gedetermineerde menselijke
intelligentie) neemt men dan graag op de koop toe.
Ger Groot
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Patrick Allegaert en Luc Vanmarcke (red.), Tussen Poussin en punthelm,
Leuven, Acco, 1987, 182 pp., BF. 440.
Terwijl de laatste voorvechters van ‘Moeder Vlaanderen’ tevergeefs speuren naar
medestanders binnen het inheemse intellectuele veld en hun verbittering daarover
ventileren in weinig verheffend scheldproza (zie de recente geschriften van Mark
Grammens), po-
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gen in Vlaanderen een toenemend aantal intellectuelen gewoonweg goed werk af te
leveren. Ze trachten goedschiks kwaadschiks binnen en buiten de zuilen de nodige
intellectuele ademruimte te creëeren, laten zich weinig gelegen aan jarenlange vetes
en aftandse stammentwisten, en spiegelen zich integendeel aan de brandende kwesties
die hun buitenlandse collega's in de pen doen kruipen. Deze evolutie van Vlaamse
intellectuelen naar Vlaamse intellectuelen is al een paar decennia aan de gang. Ze
begint stilaan rijpe vruchten af te werken. De door Allegaert en Vanmarcke
geredigeerde bundel is er een van. Het boek bevat opstellen van vaak jonge auteurs
die weten dat ze door hun buitenlandse voorbeelden nimmer gehoord zullen worden,
noch in het verzuilde binnenland een ruim klankbord zullen vinden. Dat belet hen
niet om hun eigenste mening ten beste te geven over hete hangijzers als nihilisme
(R. Boehm), Eco's postmoderne citatenkunst (S. IJsseling), jeugdsubculturen (P.
Allegaert en L. Vanmarcke), de cultuur van het leedvermaak (een sterke P. Depondt),
Sloterdijks kynische analyse van het hedendaags cynisme (R. Devos), de minimale
muziek van Wim ‘Soft Verdict’ Mertens (G. De Meyer) of - last but not least - de
mode van de mode (B. Verschaffel). De meeste namen zullen de lezers van dit blad
niet onbekend zijn, wat veelzeggend is voor de openheid waarmee Streven
onafhankelijke en kritische geesten verwelkomt enerzijds en de verstopping van
mogelijke alternatieve publikatiekanalen anderzijds. Het mag van intellectuele
hoogmoed getuigen om zo zonder veel zorg om publieke respons een haast onbestaand
intellectueel forum te bestormen. Maar deze vrijmoedigheid is wellicht één van de
kenmerken par excellence van onafhankelijke intellectuelen én een noodzakelijke
vereiste opdat in Vlaanderen überhaupt ooit een intellectuele cultuur van formaat
opbloeit. Men kan slechts hopen dat bundels als deze toonaangevend worden binnen
het Vlaamse culturele landschap.
Rudi Laermans

Godsdienst
Dr P.W. van der Horst, Joods-hellenistische poëzie: de fragmenten der
gedichten van Ezechiël Tragicus, Philo Epicus en Theodotus, en de vervalste
dichtercitaten, (in de serie: Na de Schriften, deel 3), Kok, Kampen, 1987,
90 pp., f 18,90.
Met de grote veroveringstocht van Alexander de Grote naar het Oosten (vanaf 333
voor Chr.) begon een proces van interactie tussen de joodse en de hellenistische
cultuur. Veel joden leerden Grieks spreken en schrijven en al spoedig waren er
ontwikkelde joden die zich bekwaamden in het hanteren van de Griekse
literatuurvormen die binnen het jodendom zelf niet bestonden, zoals bijvoorbeeld de
hexametrische poëzie en het drama. Van deze joods-Griekse literatuur uit de laatste
drie eeuwen vóór onze jaartelling is helaas het meeste verloren gegaan. Merkwaardig
genoeg is het dankzij de excerpeerarbeid van een heidens auteur, Alexander
Polyhistor, dat de in dit boekje opgenomen gedicht-fragmenten bewaard zijn gebleven
(o.a. doordat de kerkvaders weer uit het werk van Polyhistor citeren). Het is voor de
eerste maal dat deze in het Grieks geschreven joodse gedichtfragmenten in het
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Nederlands zijn vertaald. (Het enige joods-Griekse gedicht dat wél in zijn totaliteit
bewaard is gebleven - de Spreuken van Pseudo-Phocylides - is al eerder door Van
der Horst vertaald en in 1982 bij Kok uitgegeven). De eerste helft van deze nieuwe
publikatie handelt over het drama van de dichter Ezechiël over de uittocht. Het is
bijzonder boeiend om te zien hoe deze joodse dichter enerzijds put uit de bijbelse
traditie én andere joodse exegetische opvattingen die men later soms elders weer
aantreft (Targum, Mekilta e.d.), terwijl hij anderzijds dit geheel vorm geeft naar het
model van de Griekse tragedie. Interessant is ook hetgeen over de rubriek ‘vervalste
dichtercitaten’ aan de orde wordt gesteld. Lange tijd heeft men gedacht dat joodse
auteurs met het aannemen van een ‘heidens’ pseudoniem (Homeros, Aischylos,
Sophokles e.d.) bij hun heidense lezers hoopten een bereidwilliger gehoor te vinden
voor hun joodse gedachten. De laatste tijd neigt men echter vaker tot de opvatting
dat deze joodse auteurs
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‘voor eigen parochie’ schreven en juist hun eigen geloofsgenoten ervan wilden
overtuigen dat belangrijke religieuze en ethische ideeën van het jodendom ook (al)
door vooraanstaande Griekse schrijvers werden erkend en beleden. Dr Van der Horst
heeft elk nieuw onderdeel van het boek steeds voorzien van een goede inleiding en
een uitvoerige literatuuropgave. In heldere voetnoten wordt de door hem vertaalde
tekst nader toegelicht en herhaaldelijk in verband gebracht met latere uitwerkingen
die binnen het jodendom hebben plaatsgevonden. Het is kortom een heel boeiende
publikatie die binnenvoert in een wereld die voor de meesten waarschijnlijk volstrekt
onbekend was.
Panc Beentjes

S. Safrai (ed.), The Literature of the Sages, First Part (in de serie:
Compendium Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum, Section II,
Volume 3a), Van Gorcum, Assen/Maastricht 1987, XXI + 464 pp., f 95.
Ik kan mij voostellen dat u enigszins duizelt met aanduidingen als ‘sectie’ en ‘volume’.
Daarom een korte geheugensteun. De onderneming ‘Compendia...’ is een
joodschristelijk samenwerkingsverband om de tijd waarin jodendom en christendom
nog zeer dicht bij elkaar stonden - m.a.w. de eerste eeuwen van onze jaartelling uitvoerig te bestuderen. Men had vijf secties of thema's vastgesteld, die telkens in
twee banden zouden worden behandeld. In 1974 en 1976 verschenen de beide banden
van de eerste sectie: The Jewish People in the First Century. Van dan af aan wordt
het wat onoverzichtelijker, omdat de delen van de tweede sectie (The Literature of
the Jewish People in the Period of the Second Temple and the Talmud) in een andere
volgorde gingen verschijnen. Zo kwam in 1984 de tweede band van deze tweede
sectie als eerste van de pers; het behandelt de apocriefen/deuterocanonieken en de
pseudepigrafen (zie Streven, februari 1984, pp. 469-472). Thans ligt de derde band
van de tweede sectie (3a) op tafel. Hij handelt over de literatuur van de Wijzen (de
term ‘Rabbijnse literatuur’ is verwarrend en daarom opzettelijk vermeden). Het gaat
om de in het Hebreeuws en Aramees geschreven literatuur die vanaf de 2e eeuw vóór
het begin van onze jaartelling oorspronkelijk alleen in
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Palestina werd gecodificeerd, maar vanaf ca. 300 na Chr. ook in Babylonië een
belangrijk verschijnsel werd. Het bijzonder mooi uitgevoerde boek opent met een
hoofdstuk over de historische achtergrond, waarin o.a. de in het Nieuwe Testament
véél te negatief afgeschilderde beweging van de farizeeën goed wordt gesitueerd.
Interessant is ook nog de vrij recente theorie dat de chassidische beweging vooral
een Galilees verschijnsel is geweest, hetgeen verrassend licht werpt op de positie
van Jezus en zijn leerlingen. Een uitvoerig hoofdstuk is gewijd aan het in het
jodendom zéér belangrijke thema van de ‘mondelinge tora’. De in ons taalgebied
nogal bekende en geliefde professor Safrai weet er boeiend over te schrijven. Hij
tekent ook voor het hoofdstuk over de Halaka, het geheel van leefregels, waar de
‘literatuur van de Wijzen’ in feite de schriftelijke neerslag en discussie van wordt in
de grote collectie geschriften als de Misjna (2e eeuw na Chr.) en de Tosefta (220 na
Chr.). De laatste naam betekent letterlijk ‘aanvulling’ (namelijk bij de Misjna), maar
is in feite driemaal zo omvangrijk als de Misjna. Met beschouwingen over de
Palestijnse (eind 4e eeuw) en Babylonische Talmoed (eind 5e eeuw), alsmede een
aantal ‘losse tractaten’ wordt deze prachtige studie afgerond. Afgezien van een aantal
details, zijn er twee aspecten van meer algemene aard die m.i. wat beter gestructureerd
hadden kunnen (moeten?) worden. Zo vind ik het bijzonder vreemd dat de termen
Tannaïm (‘leraren’) en Amoraïm (‘uitleggers’), die een dermate cruciale rol spelen
dat zelfs tijdvakken naar hen zijn genoemd, pas op pagina 303 van deze studie worden
toegelicht, terwijl ze al vanaf pagina 20 voortdurend een rol spelen in de diverse
betogen. Een ander punt betreft het ontbreken van een register met de belangrijkste
Hebreeuwse/Aramese technische termen. Temidden van al die uitvoerige registers
(pp. 441-464) valt dat des te meer op. Het moge duidelijk zijn dat met het verschijnen
van dit deel 3a wederom een essentieel brok moderne inzichten toegankelijk is
gemaakt voor een groot publiek.
Panc Beentjes

Gerhard Lohfink & Rudolf Pesch, Tiefenpsychologie und keine Exegese.
Eine Auseinandersetzung mit Eugen Drewermann (Stuttgarter Bibelstudien
129), Verlag Katholisches Bibelwerk, Stuttgart, 1987, 112 pp., DM. 26,80.
Er zijn van die discussies die zich soms beperken tot kleine kring, maar dan wel in
alle heftigheid worden gevoerd. Waar in ons taalgebied - met name in
Noord-Nederland - de manier van bijbelvertalen af en toe weer tot een waar
loopgravengevecht uitgroeit, is in het Duitse taalgebied sedert 1984 een fikse
tweestrijd gaande die bij ons nauwelijks zal zijn opgemerkt. Aanleiding ertoe was
het verschijnen in 1984-1985 van het ruim 1400 pagina's tellend, tweedelig werk
Tiefenpsychologie und Exegese van Eugen Drewermann. Een boekwerk dat voor
iedere exegeet een regelrechte provocatie vormt. De auteur verkondigt namelijk op
niets en niemand ontziende wijze, dat niet het onderzoek van literaire genres, maar
de droom het uitgangspunt dient te zijn om de godsdienstige overlevering(en) van
de Bijbel goed te leren begrijpen. Eigenlijk kan alleen de dieptepsychologie een
toereikende hermeneutiek bieden voor bijbelse teksten; exegese dient dan ook volgens
hem vervangen te worden door dieptepsychologie. In de vorm van een waarachtig

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

‘Streitschrift’ hebben Gerhard Lohfink en Rudolf Pesch - emeriti hoogleraar Nieuwe
Testament resp. te Tübingen en Freiburg - duidelijk willen maken hoe ongenuanceerd,
oppervlakkig en met aanhaling van verkeerde, gedateerde exegetische literatuur door
Drewermann is geargumenteerd. In het eerste deel van hun boekje hebben zij
Drewermann's visie zoveel mogelijk met behulp van citaten uit diens werk geschetst.
In het tweede deel worden de bijbelpassages die Drewermann uivoerig aan de orde
stelt (wonderverhalen, legenden, visioenen) nader bekeken. Het blijkt dan dat hij
ófwel niet goed heeft gelezen ófwel de vakliteratuur erover tendentieus verwerkt,
resp. niet heeft geraadpleegd. Dit uitgesproken strijdgeschrift richt zich óver
Drewermann heen tot de in onze dagen wijdverbreide tendens om het christelijk
geloof te laten opgaan in een vaag en vrijblijvend religieus aanbod, dat met de
boodschap van het Oude Testament en de nieuwtestamentische navolging niets meer
van doen heeft.
Panc Beentjes
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Recht
Walter Van Gerven, Met recht en rede, Lannoo, Tielt, 1987, 240 pp., BF.
495.
In tegenstelling tot politici en managers nemen juristen betrekkelijk zelden de
gelegenheid te baat om via een boek voor een ruimer publiek getuigenis af te leggen
van hun beroepspraktijk. In Met recht en rede is Walter van Gerven aan het woord,
hoogleraar in het handels- en verbintenissenrecht aan de KU Leuven en voorzitter
van de Bankcommissie. Het werk valt uiteen in een drietal delen: in hoofdstukken
1 tot 3 schetst de auteur zijn levensloop, en geeft hij meteen de grondlijnen aan van
zijn ethische oriëntatie: de relativiteit enerzijds van het recht, dat ‘slechts’ bezig is
met regels (wat is waarheid?... en wat is het Belgisch recht, in het geheel van de
bestaande rechtssystemen?) en anderzijds de belijdenis dat de rechtspraak
waarde-gericht dient te zijn. De rechter dient gebruik te maken van de beschikbare
interpretatievrijheid om maximale rechtvaardigheid en billijkheid voor de concrete
partijen te bereiken. De rechtspraak is nooit waardevrij. In het tweede deel
(hoofdstukken 4 tot 6) beschrijft Van Gerven het Belgische krachtenveld waarbinnen
de jurist opereert: de politieke ‘drie-eenheid’ (waarom zijn religieuze termen zo in?)
van wetgever, koning en wetgevende macht, de economische drie-eenheid van
onderneming, markt, en regulerende overheid, en het specifieke thema van de
de-regulatie. De auteur werpt zich hierbij o.m. op als verdediger van het principe
van vrije mededinging (de markt), niet alleen tegenover de controlerende overheid,
maar ook tegen de protectionistische tendenzen in het bedrijfsleven. Wat hij in dit
verband te zeggen heeft over de Belgische kartelwetgeving behoort tot de
interessantste bladzijden van het boek. In het laatste deel (hoofdstukken 7 en 8)
behandelt Van Gerven enige capita selecta uit zijn baggage als docent handelsrecht,
namelijk het verbintenissenrecht (o.a. de kwestie van de toetredingscontracten) en
de toepassing van de wet betreffende schadevergoedintg (art. 1382 van het Burgerlijk
Wetboek). In deze laatste hoofdstukken komt de auteur volgens mijn appreciatie pas
goed op dreef. Aan de hand van de rechtspraak rond het bewuste artikel 1382 wordt
b.v. gepast aangetoond wat de rechter wel kan bereiken op het vlak van de billijkheid
(o.m. door de rekbaarheid van het begrip ‘goede huisvader’) en wat hij niet kan (de
klachten van milieugroepen honoreren wanneer niet bewezen kan worden dat de
leden zelf direct benadeelde partij zijn ten opzichte van het polluerende bedrijf).
Ik zou wensen dat ook de vorige hoofdstukken dit niveau van concreetheid hadden
gehaald. Van Gerven heeft veel te vertellen over het wel en wee van onze rechtspraak,
maar door te voorzichtig in algemene termen te blijven spreken geeft hij de indruk
iedereen te willen sparen. Toch een interessant werk.
Jef Van Gerwen

Thomas Oppermann en Ernst-Ulrich Petersmann (ed.), Reforming the
International Economie Order, Duncker & Humblot, Berlin, 1987, 264 pp.
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De toekomst van ons internationaal economisch wereldbestel zal grotendeels worden
bepaald door de (vreedzame) ontwikkeling van de betrekkingen tussen Noord en
Zuid. Binnen het internationaal publiek recht neemt het recht op economische
ontwikkeling, sinds kort, dan ook een belangrijke plaats in. Verschillende aspecten
van deze problematiek komen in onderhavige publikatie uitgebreid aan de orde.
Vooral het internationaal zeerecht, de regeling van geschillen inzake buitenlandse
investeringen en de internationale monetaire en commerciële orde genieten de meeste
aandacht. Een aangename verrassing is alleszins dat de ingewikkelde vraagstukken
door diverse auteurs vanuit verschillende invalshoek worden belicht en in een taal
die toegankelijk is voor niet-specialisten. Natuurlijk hadden ook andere onderwepen
kunnen worden behandeld (bijv. inzake de mensenrechten of inzake de nieuwe
evolutie op het vlak van het ruimterecht), maar het lag wellicht niet in de bedoeling
van de uitgevers een globaal inzicht te bezorgen in het recht op economische
ontwikkeling als zodanig. Dit neemt niet weg dat Reforming the International
Economic Order een goede leidraad is bij een studie van het internationaal publiek
recht.
E. Faucompret
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Ethiek
Humanistisch Verbond, Humanisme Vandaag, Epo, Berchem, 1987, 138
pp.
In aansluiting op zijn nieuwe beginselverklaring van 1985 publiceert een uitgebreide
werkgroep van het Verbond een meer gedetailleerd ethisch profiel van de
vrijzinnig-humanistische beweging. De aangeboden maatschappijvisie bestrijkt de
meeste elementen van een persoonsethiek van de wieg tot het graf (geboorteplanning,
onderwijs, huwelijk en seksualiteit, euthanasie, abortus, etc.). Zij beklemtoont
bovendien meer dan vroeger het sociaal-ethisch perspectief in de vrijzinnige moraal
(ecologie, internationale betrekkingen, herverdeling van arbeid, rechten van
toekomstige generaties, etc.). Deze aanvulling van de traditionele
zelf-beschikkingsethiek door een meer globale verantwoordelijkheidsethiek lijkt mij
de meest belangwekkende bijdrage van Humanisme Vandaag. Wel blijft het na de
lectuur onduidelijk hoe men deze beide polen, of eisen, van individuele vrijheid en
sociale verantwoordelijkheid zal relateren, of onderschikken, in geval van een ethisch
conflict. Vanuit hun diepe argwaan tegenover elke vorm van heteronomie (dikwijls
vereenzelvigd met doctrinair gezagsmisbruik van godsdienstige of andere hoek: ‘ni
dieu, ni maître’) hebben de auteurs het moeilijk om de morele grenzen te bepalen
van het zelfbeschikkingsrecht van de autonome individuen, ook al zijn zij zich wel
bewust dat er een moreel tegenwicht dient opgeworpen te worden tegen het
maatschappelijke egocentrisme. Maar op welke andere gronden kan dit berusten dan
op het gezag van de rede en het vrije onderzoek van diezelfde onafhankelijke
individuen? Interessante lectuur voor wie eens door wil denken over een hedendaagse
autonome moraal.
Jef Van Gerwen

Wetenschap
Peter B. Medawar, Ratschläge für einen jungen Wissenschaftler, vertaling
Max Werner Vogel, Piper, München, 1984, 199 pp.
Het woord Wissenschaftler in de titel van dit boekje moet in de Angelsaksische
betekenis van scientist worden opgevat. Medawar, zelf bioloog van huis uit, richt
zich vrijwel uisluitend tot beoefenaars van de natuurwetenschappen, die met de goede
raad van een gearriveerde Nestor terzijde worden gestaan. Een zekere belegenheid
van toon weet Medawar daarbij, ondanks alle beschaafd gedemonstreerde eruditie,
niet altijd te vermijden. Qua instelling betoont hij zich een trouw volgeling van
Popper, niet alleen waar het diens wetenschapsfilosofisch model, maar ook waar het
de soms wat kritiekloze gelijkstelling van wetenschap en ‘gezond verstand’ betreft.
Een zekere neiging tot verdachtmaking van de geesteswetenschap is, na de zoveel
uitgewogener bundel Pluto's Republic van enkele jaren geleden, misschien nog wel
het meest verbazingwekkende en moeilijkst verklaarbare element in dit enigszins
teleurstellende boekje.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

Ger Groot

Literatuur
Italo Calvino, Onder de jaguarzon, vert. Yond Boeke en Patty Krone, Bert
Bakker, Amsterdam, 1987, 80 pp.
In Onder de jaguarzon zijn de drie laatste verhalen gebundeld die Calvino voor zijn
dood schreef. Oorspronkelijk hadden zij deel moeten uitmaken van een bundel waarin
achtereenvolgens de vijf afzonderlijke zintuigen centraal zouden staan. Slechts de
verhalen over de reuk, het gehoor en de smaak zijn gereed gekomen. Zoals in zoveel
van zijn werk beoefent ook hier Calvino meerdere stijlen tegelijk. Het bijna
realistische verhaal over de smaak wordt geflankeerd door de mythische vertelling
over het gehoor en de in niet minder dan drie elkaar afwisselende scènes
uiteenvallende sectie over de reuk. Het meest geslaagd is wellicht de (enigszins aan
Onze voorouders herinnerende) slotvertelling over de koning die slechts op grond
van de in zijn troonzaal doordringende geluiden kan nagaan wat er in zijn rijk gaande
is. Niet verrassend leidt dat tot een verregaande paranoïa - een maar al te realistisch
trekje binnen een eerder toverachtig te noemen enscenering. Hoe dan ook monden
alle drie de secties op bijna fatale wijze uit in de dood. Een morbide
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trek, die wellicht op de vluchtigheid van het sensibele duidt, maar waarin de
biografische ironie en tragiek eveneens lijken te willen doorklinken.
Ger Groot

Lord Byron, Brieven en dagboeken, vertaald en bezorgd door Joop van
Helmond, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1986, 476 pp., BF. 1.318.
Verwekte Byron bij zijn leven al de nodige schandalen, de publikatie van zijn
memoires na zijn dood zou de wereld waarschijnlijk op haar grondvesten hebben
doen trillen. Om die reden en ter bescherming van de naam van de toch al zo
gecompromitteerde schrijver, werden de herinneringen door de executeurs van diens
literaire testament vernietigd, zodat alleen de onderbroken dagboekaantekeningen
en (toch altijd nog) kolossale correspondentie voor het nageslacht behouden bleef.
Uit dat corpus stelde Joop van Helmond een representatieve selectie samen (naast
dagboekfragmenten zo'n 150 brieven) die Byrons leven van 1804 tot aan zijn dood
in 1824 beslaan. Ze werpen een indringende blik op de wervelende persoonlijkheid
van de schrijver en de zeden van de kringen waarin hij zich bewoog. Cynisme en de
wereldwijsheid van een romantische grand seigneur hebben de overhand in de vaak
ademloze brieven, waarin Byron in telegramstijl-achtige beknoptheid verslag doet
van zijn avonturen als student, zijn reizen door Zuid-Europa en vooral zijn verblijven
in Italië, die het grootste deel van het boek beslaan. Van Helmond zorgde voor een
bewonderenswaardige vertaling, waarin de compacte levenskracht van het origineel
(maar ook de stilistische eigenaardigheden, de gehaaste interpunctie, slordigheden
en schrijffouten die daarvan het gevolg waren) rigoureus gehandhaafd bleef. De soms
verbijsterde lezer wordt met een relatief beknopt, maar steeds adequaat notenapparaat
velig op de rails gehouden.
Ger Groot

Iris Murdoch, The Book and the Brotherhood, Chatto & Windus, London,
1987, 601 pp., £11,95.
In deze roman vertelt S. het leven van een groep vijftigers die samen in Oxford gestu-
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deerd hebben; ze doet dat in drie delen die samen een periode van negen maanden
beschrijven, van midzomer tot de lente van het daarop volgende jaar. In de
herinneringen van de hoofdpersonen ontdekken we ook wat eraan vooraf is gegaan:
de jaren aan de universiteit, de ontgoochelingen en de weinige successen in het echte
leven. Ze zijn allemaal sociaal-democraten geworden, de ene al wat idealistischer
dan de andere, aan de universiteit waren ze echter nog communist en daarom hebben
ze toen de verantwoordelijkheid op zich genomen om één van hen, die als enige van
dit gezelschap geen vast inkomen bezit, te betalen om een boek te schrijven, een
soort revolutionaire Summa. Hoewel ze allemaal gefortuneerd genoeg zijn om het
zich financieel te blijven veroorloven, zijn ze stilaan politiek en emotioneel
weggegroeid van het project, maar anderzijds voelen ze zich te zeer solidair met de
idealen van hun jeugd om de subsidie stop te zetten. S. beschrijft vanuit een telkens
wisselend perspectief wat er emotioneel met ieder van de leden van deze broederschap
fout gaat. Allen maken ze een zware crisis door waarin Crimond, de revolutionaire
auteur, telkens een centrale rol speelt. Romantechnisch is S. erin geslaagd om deze
infernale en fascinerende figuur zijn kracht te laten behouden tot en met de laatste
bladzijde door hem als enige nooit als focus te nemen. Hij wordt uitsluitend door
anderen waargenomen en komt nooit zelf aan het woord; ook zijn boek, als het opeens
klaar blijkt te zijn, blijft vaag. Opnieuw krijgen we als lezer alleen het effect van het
boek op de eerste lezer van de broederschapsleden, niet de inhoud ervan. De roman
is een uitstekende studie van een bepaald, vaag-links intellectueel milieu. Het zit vol
met filosofische discussies, dialogen eigenlijk, waarin de grote politieke en ethische
thema's van deze tijd vanuit verschillende invalshoeken bekeken worden. S. beheerst
als geen ander de kunst om in zo'n uitgebreide groep figuren toch aan ieder individu
een eigen kracht te geven. Toch zijn de relaties tussen de personages belangrijker;
het zijn hun onderlinge wrijvingen en ontmoetingen die de kern van het boek
uitmaken.
Geert Lernout

Andrew Motion, Natural Causes, Chatto & Windus, London, 1987, 57
pp., £4.95.
S. is niet alleen een belangrijk criticus, met studies over Edward Thomas en Philip
Larkin, hij is ook samen met Blake Morrison de uitgever van het Penguin Book of
Contemporary British Poetry. Deze bundel is verdeeld in drie delen. In de proloog
vinden we een gedicht over een dansend nijlpaard, waarin de dichter al meteen
aantoont hoe hij met de spreektaal kan omgaan: de anekdote wordt op een droge en
afstandelijke toon verteld, waarbij we nergens de aanwezigheid van een lyrisch ritme
of een poëtische dictie voelen, maar toch zijn ze er. In het middenstuk dat dezelfde
titel draagt als de bundel staan gedichten over zijn jeugd, zijn familie, zijn gezin en
zijn vrienden. In deze gedichten volgt hij niet altijd hetzelfde procédé; in Scripture
bijvoorbeeld vertelt hij het verhaal van een vriendschap op een kostschool in korte
fragmenten waarvan het eerste en het laatste in een soort bijbelse taal geschreven
zijn, in proza en in genummerde verzen verdeeld. Het geheel heeft als ondertitel
Commonly Called The First Book of Myself. De verheven taal van het begin en het
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einde draagt ertoe bij dat opnieuw de gevoelens op een afstand worden gehouden.
In de delen tussenin vernemen we waarom dat zo is. Het titelgedicht is weer in de
directe stijl van het openingsgedicht geschreven: de geboorte van zijn zoon en het
verhaal van een man die aan een totaal geheugenverlies lijdt. De parlando stijl - de
lezer wordt zelfs direct aangesproken - maakt van het gedicht een mededeling aan
een vriend. De epiloog is een iets langer gedicht over de onlangs overleden dichter
Philip Larkin. S. beschrijft een aantal bezoekjes aan de ouder wordende dichter, diens
wanhoop dat zijn inspiratie verdwenen is en diens opvattingen over poëzie. Deze
gedichten lijken op die van Larkin, maar dan met meer passie onder het wat koude
en afstandelijke uiterlijk.
Geert Lernout

Tony Harrison, Selected Poems, Penguin, Harmondsworth, 1987, 249 pp.,
£4.95.
De poëzie in deze verzameling is er een van deze tijd, geschreven in de taal van deze
tijd. Zoals de dichters van de Thirties, Auden en Spender, wil Harrison gedichten
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schrijven die aansluiten bij de politieke en sociale actualiteit. Zoals zij is ook hij een
erg erudiet auteur die versdrama's schrijft en Griekse tragedies vertaalt. Maar hij is
niet zoals zij een zoon van rijke ouders. De meer recente gedichten gaan dikwijls
over de verschillen tussen de wereld van zijn ouders en vrienden in Leeds waar hij
opgroeide, en de wereld van boeken en kunst waarin hij nu vertoeft. Zijn eerste werk
is extravert en technisch heel sterk; het staat vol met referenties naar klassieke en
literaire thema's, met woorden uit andere talen, moeilijke en gezochte rijmen, en met
veelal internationale decors. Vanaf ongeveer het midden van deze bundel gaan de
gedichten over de verschillen tussen het Engels dat zijn ouders en zijn vrienden
spraken en de Engelse taal waarnaar hij probeert te vertalen. Stilaan nemen de
eigenaardigheden van het Leedse Engels zijn gedichten over: ergens beschrijft hij
de vele talen die hij kent, ‘but not the tongue that once I used to know / but can't
bone up on now, and that's mi mam's’. Twee langere gedichten aan het einde van de
bundel tonen de twee kanten van S.'s dichterschap. In The Fire-Gap beschrijft hij
zijn leven in de VS waar hij als librettist verbonden is aan de Metropolitan Opera in
New York en in v zijn houding ten opzichte van het England van Thatcher. Met een
motto van Arthur Scargill en een discussie met een groep jonge werkloze
voetbalvandalen, zit S. midden in de actualiteit. Zijn pogingen om de jongeren te
overtuigen van het belang dat poëzie ook nu nog heeft mogen dan niet helemaal
slagen; v is zonder twijfel één van de belangrijkste langere gedichten die er de laatste
tijd in Groot-Brittannië zijn verschenen.
Geert Lernout

Theater
Ralf S. Schuster, Gedruckte Spielplanverzeichnisse stehender deutscher
Bühnen im Ausgang des 18. Jahrhunderts bis 1896, Peter Lang, Bern, 1985,
465 pp., sFr. 74.
De waarde van deze studie ligt enerzijds in de methodologische verantwoording die
het aan een onderdeel van de theatergeschiedenis weet toe te kennen en anderzijds
in de toepassing van dat deelbeginsel op een periode binnen de Duitse
theatergeschiedenis zelf. Het gaat hier om een kritische bibliografie van de gedrukte
speellijsten van theatergezelschappen, van bij de aanvang van de residentiële
gezelschappen (het einde van het reizen) tot de eerste publikatie van de Deutscher
Bühnen-Spielplan door de koepelorganisatie, sedertdien jaarlijks uitgegeven. In een
eerste deel geeft S. de functie van dergelijke lijsten aan via een externe en interne
beschrijving en in een tweede deel staan de eigenlijke documenten in chronologische
volgorde. De methodologische functie die de intentie van deze studie meteen ook
belangrijk maakt buiten Duitsland, is dat aangetoond kan worden wat zulke
systematische en kritische bronverzameling inhoudt en welke bovenregionale analyse
van traditie en vernieuwing ze mogelijk maakt. Repertoire-analyse, een onmisbaar
onderdeel van de theatergeschiedenis, wordt pas op grond van dergelijke
inventariseringen echt doenbaar. Meteen weten de theaterarchieven welke taak voor
hen hier geprogrammeerd wordt.
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Carlos Tindemans

Jerzy Limon, Gentlemen of a Company. English Players in Central and
Eastern Europe. 1590-1660, Cambridge UP, Cambridge, 1985, 191 pp.,
£22,50.
Als structurele aanvulling bij het werk dat voor de Nederlanden b.v. door W. Schrickx
is verricht, brengt S. hier samen wat het niet-Engelstalige onderzoek te vertellen
heeft over de reizende acteurs in Europa in de periode waarin staande gezelschappen
nog niet tot de normale organisatievorm van het theater behoorden. Vooral de
Noordeuropese steden (van Warschau tot Königsberg en Gdansk) maar ook Bohemen
en Oostenrijk worden met veel details geanalyseerd naar repertoire, frequentie,
samenstelling, invitatie resp. initiatief en functie. Appendices drukken tijdsdocumenten
af m.b.t. acteurspetities, schouwburgaccomodaties, toegangsprijzen, lijsten van de
bespeelde steden en van acteurs. De studie richt zich uiteraard vooral tot de
theaterhistorische expert; onder het thans beschikbare inzicht doemt echter reeds wat
substantiëlere betekenis op dan alleen maar een geografisch-repertoriële spreiding.
Nu kan de invloedsanalyse, een nog nagenoeg onbetreden werkveld, beginnen.
Carlos Tindemans
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Universiteit Amsterdam en aan de Universiteit van Amsterdam. Promoveerde in
1981 op het proefschrift Jesus, Sirach en Tenach. Publiceerde voorts o.a. Jezus, zoon
van Sirach, (1982) en Wijsheid van Salomo (1987). Is thans universitair docent voor
de uitlegging van het Oude Testament en de Hebreeuwse taal aan de Katholieke
Theologische Universiteit Utrecht.
Adres: Preludelaantje 6, NL-3438 TT Nieuwegein.
Koen Boey, geboren 1934. Promoveerde aan de Sorbonne op het thema van de
‘vervreemding’ bij Hegel. Doceert filosofie aan de Universitaire Faculteiten
Sint-Ignatius te Antwerpen.
Adres: Milisstraat 43, B-2200 Borgerhout.
Lucas Catherine, geboren 1947. Maakte samen met het collectief The Present as
History twee films. Publiceerde o.m. Honderd jaar kolonisatie in Palestina en In
naam van de islam. Godsdienst als politiek engagement bij Mohammed en Khomeiny.
Adres: redactie.
André De Laet, geboren 1946. Licentiaat geschiedenis. Leraar geschiedenis, antieke
cultuur en esthetica aan het Xaveriuscollege te Borgerhout. Publiceerde De vulkaan
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Adres: Apollostraat 62, B-2600 Berchem.
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Moet euthanaserend handelen strafbaar blijven?
Fernand Van Neste
In een onlangs gehouden colloquium over euthanasie, oktober 1987, werd mij
gevraagd enkele ethische beschouwingen naar voren te brengen betreffende het
euthanaserend handelen en de rechtsregeling daaromtrent. Wat hier volgt, geeft mijn
bijdrage weer.
Vooraf zij gesteld dat ik met euthanaserend handelen bedoel: elk actief medisch
ingrijpen in het stervensproces waardoor, al dan niet op verzoek van de patiënt, het
leven van de patiënt beëindigd wordt. De belangrijkste vraag waarover mijn standpunt
wordt gevraagd, luidt: moet dit euthanaserend handelen strafbaar blijven?

Foute benaderingen van de vraag
Wanneer men een belangrijke vraag zoals deze moet onderzoeken en behandelen,
komt het erop aan de vraag goed te situeren: het probleem moet gesitueerd worden
op het specifieke terrein waar het ontstaan is, zodat in die context een specifieke
oplossing kan worden gevonden. M.a.w., het komt erop aan het probleem niet te
verplaatsen, niet uit zijn context te halen, want dan loopt men het gevaar naast de
kwestie te argumenteren. Ik begin daarom met drie manieren waarop het
euthanasieprobleem vaak gesitueerd wordt en die m.i. verkeerd zijn en dan ook
onvermijdelijk tot conclusies leiden die niet adequaat zijn, te ver gaan of niet ver
genoeg gaan.
1. Eerste benadering: Euthanasie wordt gesitueerd als een probleem i.v.m. de
kosten-batenanalyse van de gezondheidszorg. De context waarin het probleem
dan geplaatst wordt, is de hele maatschappij. De vraag is dan uiteindelijk: is
het verbod van, of het voorbehoud omtrent euthanasie, niet in strijd met
elementaire normen van economisch beheer inzake de gezondheidszorg?
Het al dan niet impliciete bezwaar dat achter deze benaderingswijze schuil-
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gaat, luidt: al die nutteloze kosten; het dient tot niets! De achterliggende vraag
wordt dan: hoeveel kosten is de actieve bevolking bereid te dragen voor de
verzorging van terminale patiënten, ongeneeslijk zieken, enz.? Het is niet zo
moeilijk in te zien dat, door het probleem zo te situeren, men van meet af aan
op een bepaald spoor zit: het hele betoog komt erop neer dat economische
belangen en waarden afgewogen worden tegen belangen en waarden van een
heel andere aard: leven, gezondheid, lichamelijke verzorging. Het is m.i.
onmogelijk op deze wijze tot een adequaat inzicht te komen van het hier gestelde
probleem.
2. Tweede benadering: Euthanasie wordt gesitueerd als een zaak van eugenetisch
beleid. Ook hier wordt het euthanaserend handelen in een maatschappelijke
context geplaatst. De vraag is uiteindelijk: is het verbod van euthanasie niet in
strijd met een van de krachtlijnen van de hedendaagse bio-politiek, met name
de zorg voor de kwaliteit, de beste kwaliteit van het leven, toch een lofwaardige
doelstelling van de moderne geneeskunde en van alle bio-wetenschappen? Deze
benaderingswijze gaat uit van de vooronderstelling dat er menselijk leven is
van verschillende kwaliteit. De ethiek van de beste kwaliteit, ontleend aan de
consumptie- en produktiewereld, dringt hier binnen in een gebied waar tot nu
toe de ethiek van de waardigheid van ieder mens als persoon heerste. Tot welke
conclusies dit kan leiden, valt licht te raden.
3. Derde benadering: Euthanasie wordt gesitueerd als een probleem i.v.m. het
toepassingsgebied van de grondrechten. Hier wordt het probleem geplaatst in
de individuele context. De vraag luidt hier: is het verbod van euthanasie niet in
strijd met de individuele grondrechten? Sedert een aantal jaren wordt door
voorstanders van euthanasie naar een legitimering ervan in die richting gezocht:
de wettelijke basis voor het euthanaserend handelen zou in het zogenaamde
recht op zelfbeschikking liggen. Vrijwillige euthanasie - dus op verzoek van,
of minstens in overleg met de patiënt - zou volgens deze opvatting gelegitimeerd
zijn dank zij dit grondrecht, met name het recht op zelfbeschikking. Elders1 heb
ik reeds een aantal bezwaren in het algemeen naar voren gebracht i.v.m. deze
leer van het zelfbeschikkingsrecht van het individu. Hier wil ik er even op ingaan
in het kader van deze derde benaderingswijze.

1

In het Rechtskundig weekblad, 27 september en 15 november 1986; Streven, november 1986,
pp. 99-105; Tijdschrift voor Privaatrecht, 1987, pp. 1035-1037. Ook aan de andere kant van
het leven, i.v.m. de huidige polemiek omtrent ‘het recht op een kind’, beroept men zich m.i.
ten onrechte op het recht op zelfbeschikking. Zie mijn bijdrage Afstamming anno 1987, in
Tijdschrift voor Privaatrecht, 1987, pp. 1035-1037.
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In het algemeen verleent een grondrecht bescherming voor belangrijke rechtsgoederen.
Mijn vraag is: wat is hier dan het belangrijke rechtsgoed dat bescherming krijgt dank
zij het recht op zelfbeschikking? Zou dit rechtsgoed kunnen zijn ‘sterven’, ‘niet
langer leven’? Menselijk leven is onbetwistbaar een erkend rechtsgoed. Zou nu de
negatie van dit algemeen erkend rechtsgoed eveneens als een (gelijkwaardig)
rechtsgoed in aanmerking komen?
Om op deze vragen te kunnen antwoorden, is het aangewezen het begrip rechtsgoed
nog wat verder uit te diepen. Wat betekent een rechtsgoed? Nemen we als voorbeeld
een algemeen erkend grondrecht: het recht op leven. Wat betekent het, dat het leven
voor mij een rechtsgoed is? Het betekent dat de andere de belangen, de waarden
m.b.t. het leven in mij moet eerbiedigen, en omgekeerd dat ik het in anderen moet
eerbiedigen. Rechtsgoed betekent dat men aanspraak kan maken op bescherming
tegen bedreigingen van anderen. M.a.w., het feit dat een waarde, een belang als
rechtsgoed erkend wordt, is in de eerste plaats een signaal, een waarschuwing voor
de andere.
Welk rechtsgoed wordt nu bedoeld met het recht op zelfbeschikking? Toch niet
het sterven, het niet langer leven. Want het is niet duidelijk wat dan eigenlijk concreet
beschermd moet worden: sterven is immers de negatie van een waarde, en hoe kan
men de negatie van een waarde of een belang rechtsbescherming verlenen? Het heeft
trouwens geen zin nog over recht te spreken waar gewild wordt dat elke relatie met
de andere zou ophouden te bestaan. Ongetwijfeld is het rechtsgoed dat door het
zogenaamde recht op zelfbeschikking beschermd wordt, niet de dood, het niet langer
leven, maar de zelfbepaling, de zedelijke autonomie. Met zelfbeschikken wordt
immers niet bedoeld, zo zegt men, zichzelf vervreemden of zichzelf vernietigen,
maar wel zelf vrij beslissen: niemand beslist in mijn plaats, en ik word door niemand
gedwongen zus of zo te beslissen.
Als grondslag van euthanaserend handelen moet het recht op zelfbeschikking dan
als volgt begrepen worden: wanneer het individu zelf vrij beslist te sterven, b.v.
wegens ondraaglijk lijden, dan kan het daar rechtens aanspraak op maken, d.w.z.
dan kan het als een afdwingbare eis doen gelden dat daartoe medische medewerking
wordt verleend. Maar meteen heeft het begrip rechtsgoed een grotere draagwijdte
verkregen: het is niet meer louter ‘aanspraak op bescherming’ (in casu bescherming
van de zelfbepaling, de zedelijke autonomie), het is méér geworden: ‘aanspraak op
actief, medisch ingrijpen’ van een andere. Inderdaad, zo gaat het pleidooi van de
voorstanders van deze leer verder, dat is nu eenmaal de kracht van de vrije
wilsbeslissing dat het individu erdoor toestemming verleent om een daad te
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stellen die anders wederrechtelijk is. De toestemming van de patiënt wordt in dit
geval een rechtvaardigingsgrond: wat normaal een misdrijf is, wordt niet langer als
een misdrijf beschouwd omdat men er in toestemt. Mijn vraag is hier: kan de
toestemming van de patiënt hier als een rechtvaardigingsgrond worden beschouwd?
In zijn handboek van strafrecht laat W. Calewaert opmerken: ‘Betreffende doodslag,
slagen en verwondingen, kan moeilijk aanvaard worden dat het slachtoffer vrij zou
kunnen beschikken over zijn fysische integriteit’2.
Tot besluit van deze derde benadering stellen we vast dat een legitimering van
euthanasie op grond van het recht op zelfbeschikking belangrijke verschuivingen in
ons rechtsbestel impliceert. Voortaan zou het afdwingbaar worden dat een andere
een handeling stelt die tot nu toe als een zwaar misdrijf werd beschouwd. Een strafbaar
feit wordt een handeling waarop men rechtens aanspraak kan maken.
Is zo'n grensverschuiving in ons recht echt nodig om tot meer menselijke, meer
menswaardige oplossingen te komen voor de problemen i.v.m. lijden en sterven? Is
dit de enige weg die ‘de schroom voor menselijk leed’ ons wijst?

De juiste context
Om het euthanasie-probleem, ethisch en rechtsethisch, op een adequate wijze te
behandelen, moet men het m.i. situeren binnen de therapeutische relatie arts-patiënt,
en niet in de ruime maatschappelijke context, of op het vlak van de individualiteit.
Binnen de therapeutische relatie dus, waar meer bepaald arts en patiënt samen in
een uitzonderingssituatie terecht kunnen komen, in een zogenaamde ethische
noodsituatie (état de détresse). In deze benaderingswijze luidt de vraag uiteindelijk:
kan het in de hier bedoelde noodsituatie voor de arts ethisch verantwoord zijn, een
beslissing te nemen die strijdig is met de normale uitoefening van de geneeskunde?
En, als in die zin een redelijke ethische verantwoording mogelijk is, kan dit dan
juridisch als grond van verschoning of rechtvaardiging gelden, zodat bij dit actief
medisch, levensbeëindigend ingrijpen, het misdrijfkarakter geheel of gedeeltelijk
wordt weggenomen?
Om deze vragen te kunnen beantwoorden, moeten we eerst een grondige

2

C.J. Vanhoudt en W. Calewaert, Belgisch strafrecht, Deel II, Story-Scientia, 1968, nr. 883,
p. 466.
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analyse maken van wat we een noodsituatie noemen. Deze bestaat hierin dat er zich
als het ware een kortsluiting voordoet in de beroepsuitoefening van de geneesheer.
De normale activiteit van de arts staat in het perspectief of de zin van genezen, helen
(d.i. heel- of heil-maken). Welnu, de noodsituatie impliceert dat hij niet langer in dit
perspectief kan handelen: hij moet machteloos toezien hoe het heel-maken definitief
onmogelijk is geworden. Zijn eerste beroepsplicht - helen en genezen - kan hij in dit
geval niet langer vervullen. Maar er is een tweede beroepsplicht, waaraan hij juist
in deze situatie herinnerd wordt: hij moet solidair blijven met zijn zieke en hem
bijstaan tot het uiterste. Maar hij weet dat het vervullen van deze tweede plicht in
dit geval niet meer te verzoenen is met de zin van zijn eerste plicht. Integendeel, in
zijn solidariteit en bijstand kan een drempel bereikt worden waar de enige manier
om nog te helpen volledig in strijd komt met het op het leven gerichte perspectief
waarin hij normaal zijn beroep uitoefent. Kortom, de noodsituatie voor het geweten
van de geneesheer, wordt als volgt ervaren: normalerwijze betekent het medisch
beroep inzet voor het leven, en in dit geval zou de enige manier waarop hij als arts
nog kan helpen, uiteindelijk tegen het leven zijn.
Meer technisch beschouwd, veronderstelt de noodsituatie dat de geneesheer gekneld
zit tussen twee plichten die normaal elkaar niet tegenspreken, maar die in deze situatie
wel in strijd zijn met elkaar: de plicht leven te bevorderen en te genezen (plicht 1)
en de plicht de patiënt te blijven helpen (plicht 2). In bijzondere omstandigheden
(terminale fase, ondraaglijk lijden b.v.) komt plicht 2 steeds meer en uiteindelijk
volledig in strijd met plicht 1.
Naast dit plichtenconflict waar de arts voor staat, kan er bovendien een
waardenconflict ontstaan bij de patiënt tussen ‘blijven leven’ enerzijds en ‘dit alles
(leed, aftakeling, enz.) niet langer moeten meemaken’ anderzijds. Het komt natuurlijk
wel meer voor dat mensen voor een gewetensconflict komen te staan zoals hier
beschreven: een conflict van plichten, van waarden, belangen. Men moet dan rustig
en bezonnen overleg plegen met zichzelf, in geweten, en afwegen welke redenen
men heeft om voor het ene te kiezen of voor het andere, de pro's en contra's afwegen
m.b.t. elke mogelijkheid die openstaat. In de mate dat meer en meer gegronde redenen
voor de keuze van het ene opwegen tegen de redenen om voor het andere te kiezen,
wordt het duidelijk welke keuze het meest ethisch verantwoord zal zijn.
Het specifieke van het gewetensconflict in de hier besproken noodsituatie is echter
dat hier normaal niet afgewogen en gekozen moet worden: plicht 1 primeert in
normale omstandigheden steeds. Maar nu is het zo ver geko-
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men dat plicht 1 niet meer vervuld kan worden en dat de vervulling van plicht 2
uiteindelijk betekent dat men een beslissing neemt en een daad stelt die zonder meer
in strijd is met plicht 1.
Toch is het mogelijk dat de arts uiteindelijk ernstige, gegronde redenen heeft om
voor plicht 2 te kiezen, ondanks de uiterste consequentie die dit meebrengt. Naarmate
deze ernstige, gegronde redenen voorhanden zijn, gaat plicht 2 overwegen op plicht
1, en kan het ethisch verantwoord zijn te kiezen voor plicht 2. Onnodig erop te wijzen
dat er zeer ernstige redenen moeten zijn die opwegen tegen het prijsgeven van een
plicht (of waarde) die normaal onvoorwaardelijk prioriteit krijgt. Een ernstige reden
kan b.v. zijn dat de arts weet dat de patiënt, in het waardenconflict waarvan sprake,
verkiest ‘dit alles niet langer te moeten meemaken’.

Strafbaar of gelegaliseerd?
We hebben proberen aan te tonen dat het euthanasieprobleem moet worden gesitueerd
waar het echt thuishoort, met name in de relatie artspatiënt. Euthanasie is m.i. in de
eerste plaats een probleem van medische ethiek. Dit is belangrijk: er zijn heden ten
dage heel wat pogingen om het probleem uit deze bepaalde ethische sfeer te halen,
en er een maatschappelijk of politiek-economisch vraagstuk van te maken.
In het raam van de medische ethiek wordt het euthanaserend handelen in beginsel
ongeoorloofd, niet toelaatbaar geacht, in strijd met wat we boven plicht 1 hebben
genoemd. In noodsituaties echter kan het euthanaserend handelen uitzonderlijk ethisch
verantwoord zijn. Wat deze verantwoording impliceert en vereist, hebben we
uiteengezet. Vanzelfsprekend zal deze verantwoording van geval tot geval tot stand
moeten komen.
Komen we nu terug op de eerste vraag die het uitgangspunt van deze bijdrage was:
Moet het euthanaserend handelen strafbaar blijven?
Om op deze vraag te antwoorden, moeten we het betoog van de medische ethiek
verlaten en het probleem rechtsethisch bekijken. Het is wenselijk dat de rechtsregeling
omtrent euthanaserend handelen op ethisch gebied zo dicht mogelijk aansluit op de
conclusies waartoe de medische ethiek komt. Daarom is het zo belangrijk dit soort
problemen goed te situeren. Als de drie benaderingen die ik in het begin van deze
bijdrage besproken heb, tot de maatschappelijke opportuniteit van euthanaserend
handelen of zelfs tot de legitimatie ervan komen, dan gebeurt dat juist omdat ze de
medische ethiek zonder meer buiten spel zetten. Als de rechtsregeling best zo veel
mogelijk overeenstemt met de inzichten van de medische ethiek, dan is
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legalisering van euthanasie ongetwijfeld niet aangewezen. Wat slechts uitzonderlijk,
op grond van een zeer ernstig gewetensonderzoek, ethisch verantwoord kan zijn, zou
bij legalisering, algemeen gesproken, niet langer wederrechtelijk worden geacht.
Rechtsethisch is het geboden de kloof tussen de rechtsregel en het ethische oordeel
niet te groot te maken. Uit de overweging dat een ethische verantwoording van
euthanasie in uitzonderlijke gevallen mogelijk is, volgt m.i. echter dat een soepel
gerechtelijk beleid gewenst is, dat voldoende ruimte laat aan de arts om in echte
noodsituaties (zoals hierboven beschreven) zelf te oordelen hoe hij het beste en met
zorgvuldigheid handelt in het belang van de patiënt. Vanzelfsprekend moet hij daarbij
handelen overeenkomstig de normen van de medische deontologie, en onder controle
van het medische tuchtrecht.
Deze conclusie geldt zolang men vertrouwen mag hebben in het eigen
normensysteem van het medisch beroep (eigen plichtenleer en eigen tuchtrecht).
Zodra echter zou blijken dat men b.v. lichtzinnig zou omspringen met het begrip
‘noodsituatie’, kan een tussenkomst van de wetgever gewenst zijn waardoor de
noodsituatie als rechtvaardigingsgrond beperkend moet worden omschreven. Wel
dient opgemerkt dat in dit geval een nieuwe rechtvaardigingsgrond gecreëerd zou
worden. De noodsituatie zoals in deze bijdrage beschreven, kan immers niet als een
toepassing van de huidige, in het strafwetboek aanvaarde, rechtvaardigingsgronden
worden beschouwd. Het begrip ‘noodsituatie’ vertoont echter veel gelijkenis met het
begrip noodtoestand die in de rechtsleer meer en meer aandacht krijgt i.v.m. allerlei
patsituaties waarin het medisch handelen kan terechtkomen3.

3

Vgl. L. Dupont, Beginselen van Strafrecht, vol. 1, Acco, Leuven, 1980, pp. 169-173. Zie
ook de interessante analyse van een collega van de U.C.L. die het begrip ‘noodtoestand’
aanwendt om o.a. de therapeutische abortus rechtsethisch te verantwoorden: Chr.
Hennau-Hublet, L'activité médicale et le droit pénal (Coll. Bibliothèque de la Faculté de
droit de l'université de Louvain, XVIII), Bruylant, Brussel, 1987, pp. 45-58.
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De economische theologie:
Arend van Leeuwen
Theo Salemink
In de herfst van 1987 vindt de Wall Street Crash plaats. De beurzen duikelen
wereldwijd omlaag. Een moment ziet het er naar uit dat de beurs in New York haar
deuren zal sluiten. De economen houden hun adem in, bang voor een mondiale
recessie. Na zeven jaar Reaganomics hoort men hier en daar voorzichtig om een
nieuwe Keynes roepen, vooral in Europa. De harde landing van de Westerse economie
betekent ook, principieel gesproken, het failliet van het neo-klassieke revival in de
economische wetenschap, dat sinds het einde van de jaren zeventig zich zo hevig in
de openbaarheid gedrongen had: Milton Friedman's monetarisme en de
supply-side-economie van Arthur Laffer e.a. bijvoorbeeld. Bijna tien jaar lang is er
vanuit een economisch geloof in de superieure werking van de vrije markt een aanval
gedaan op de instituties van de naoorlogse Verzorgingsstaat, en op de economische
regulering door de overheid. Laat de markt haar werk doen, ook in de dienstverlening,
onderwijs en cultuur, dat was en is de slogan van de regeringen Martens (België),
Thatcher (Engeland), Kohl (BRD), Chirac (Frankrijk) en Lubbers (Nederland). Na
de Wall Street Crash verneemt men weer de stem, alhoewel nog heel voorzichtig,
van economen die het dogma van de ‘vrije markt’ bekritiseren en opnieuw een beroep
doen op de staat, in een wanhopige poging het getij van een economische recessie
te keren.
Binnen de christelijke theologie heeft men al langer stemmen kunnen horen van
theoretici die een fundamentele kritiek op het dogma van de vrije markt geformuleerd
hebben. Denk aan de bevrijdingstheologie in Latijns-Amerika: Franz J. Hinkelammert
bijvoorbeeld. Denk aan de zwarte theologie in Zuid-Afrika en haar kritiek op een
‘raciaal kapitalisme’ in de Apartheidsstaat. In Europa heeft de Nederlandse theoloog
prof. dr. A.Th. van Leeuwen in 1984 de basis gelegd voor een
West-Europese/Noord-Amerikaanse ‘economische theologie’, in zijn omvangrijk
boek De Nacht van het Kapitaal. Door het oerwoud van de economie naar de bronnen
van de burgerlijke religie. In de inleiding presenteert hij onmiddellijk zijn centrale
these: ‘Nadenkend over de schijnbare religieloos-
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heid van onze “geseculariseerde” cultuur, ben ik langzaam maar zeker tot de
ontdekking gekomen dat onze moderne burgerlijke maatschappij wel degelijk in haar
totaliteit door een “religie” wordt beheerst. Maar deze heeft een geheel nieuwe, nog
nooit vertoonde signatuur: economische religie’. Deze economische religie van de
burgerlijke maatschappij heeft ook een naam. Het is de religie van het kapitaal.

Een rode dominee
Arend Th. van Leeuwen, geboren in 1918, stamt uit een familie van geassimileerde
Portugese joden die in het begin van de 19e eeuw naar Nederland gekomen is. Onder
invloed van het protestantse Reveil (Isaac da Costa) werden zijn grootouders christen.
Zijn ouderlijk huis was politiek liberaal en in godsdienstig opzicht vrijzinnig. Men
had veel belangstelling voor het religieus-socialisme van Henriëtte Roland-Holst.
Een oom van hem was de eerste sociaal-democratische wethouder van Utrecht. Zijn
vader, sterk beïnvloed door Multatuli, was de eerste hoogleraar dermatologie in
Nederland. Opgeleid aan het Remonstrants seminarie - hij behoorde tot de
Remonstrantse Broederschap - ging hij tijdens WO II, op het einde van zijn
theologiestudie, over naar de Hervormde Kerk. Van beslissende betekenis in die
jaren is voor hem geweest de theologie van K. Barth, met name zijn Römerbrief
(1919): ‘De Römerbrief vernietigde voorgoed het beeld dat God het verlengstuk is
van onze idealen en dat Jezus de incarnatie van de hoogste zedelijkheid is. Barth
analyseert de religie, ook de christelijke religie, als ongeloof, als een eigenmachtige
poging van de mensen om zich zelf te rechtvaardigen. Hij laat zien dat de gangbare
theologie een uitvergroting is van het burgerlijk bewustzijn. Dat heeft niets met God
of de christelijke boodschap te maken. God is van een volstrekt andere orde, iets
compleet anders dan de diepste religieuze ervaring, iets anders dan de bodem van
de mystiek’. Aldus Van Leeuwen in een interview in het inmiddels opgeheven
weekblad De Nieuwe Linie, 19811. Hij wordt bovendien sterk beïnvloed door de
mondiale theologie van de zendingstheoloog Hendrik Kraemer, zijn leermeester en
promotor. In 1946 treedt de jonge dominee toe tot de Partij van de Arbeid (PVDA),
de Nederlandse sociaaldemocratie. Juist de confrontatie met de oorlog, de ervaringen
in het verzet en de leerschool van de Belijdende Kerk in Duitsland brengen hem tot

1

De citaten in de rest van het artikel, die zonder bronvermelding gepresenteerd worden,
stammen uit dit interview.
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deze politieke daad. Hij voegt zich daarmee bij een grotere groep ‘rode dominees’
in Nederland, die een ‘Doorbraak’ uit de confessionele wereld naar het socialisme
realiseerden: Buskes, Miskotte, Kroon, Strijd, om de meer bekende namen te noemen.
Een jaar later promoveert hij te Leiden bij prof. H. Kraemer, over wie hij in 1958 de
biografie Hendrik Kraemer. Dienaar der Wereldkerk zal schrijven, op een proefschrift
over Ghazali als apologeet van de islam. Zijn oriëntatie op de wereldgodsdiensten,
in het bijzonder op de islam, verraden reeds zijn keuze voor de protestantse Zending.
Hij is sinds 1946 predikant onder Indonesische en Chinese studenten in Nederland.
In 1950 vertrekt hij met zijn vrouw, na een half jaar islam-studie in Egypte, naar
Indonesië. Maar in de jaren daarvoor vecht hij eerst nog een politiek-theologisch
conflict met de Partij van de Arbeid uit in verband met de ‘Indonesische kwestie’.
Hij spreekt over een verraad van de sociaal-democraten. Verraad tegenover de
bevrijdingsstrijd van de Indonesische nationalisten, in hun opstand tegen Nederland
als kolonisator. In 1948 steunen de Hollandse socialisten de tweede politionele actie
in Indonesië onder het kabinet Drees. Van Leeuwen, rode dominee, maar meer nog
predikant onder radicale Indonesische studenten in Nederland, is des duivels: ‘Het
zwaarstwegend in de Indonesische tragedie is wel het falen van de Partij van de
Arbeid. Niet alleen omdat deze partij factisch een sleutelpositie heeft ingenomen,
maar vooral omdat het socialisme in Nederland de enige stroming is, welke van
nature er op is aangelegd deze omwenteling in Indonesië te doorgronden en de
verwante harteklop ervan te beluisteren’. Van Leeuwen zegt zijn lidmaatschap van
de PVDA op.

Christianity in Worldhistory 1964
In 1955 tijdens het eerste verlof als zendeling vindt een ernstig auto-ongeluk plaats.
Van Leeuwen kan niet meer terug naar Indonesië. Tijdens zijn herstelperiode in het
Friese plaatsje De Knipe schrijft hij zijn eerste, grote boek Christianity in
Worldhistory, dat pas in 1964 een drukker vindt. Het boek handelt over de secularisatie
van de Westerse geschiedenis en de betekenis daarvan voor de zending/missie van
de christelijke kerken. Zijn denken is in die optimistische dagen van de beginjaren
zestig nog sterk getekend door het optimisme van de Verlichting, door het visioen
van een menselijke vooruitgang: ‘Wie eenmaal’, schrijft hij, ‘van de boom der
Westerse beschaving heeft gegeten, kan niet meer terug. Hij is betrokken geraakt in
een onomkeerbaar gebeuren en wordt voortgedreven op een weg die slingerend langs
ravijnen en afgronden naar boven voert: naar
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wijder uitzichten en rijker beloften, welke slechts ten koste van steeds groter
inspanning en steeds toenemend risico vervuld kunnen worden’. En, meent hij, deze
weg naar boven betekent een breuk met de lange traditie van ontocratische
maatschappijen, met maatschappijen waarin vanuit een kosmische totaliteit een
onveranderlijke geschiedenis wordt aanvaard. Voor dit proces van de opgang van
de Westerse beschaving als een wereldsysteem is juist ook de joodse en christelijke
traditie medeverantwoordelijk, dat is zijn centrale these. In zijn terugblik in 1987 op
zijn eigen ontwikkeling, in het artikel In de spiegel van het A. Th. isme, afgedrukt in
de bundel Zoeklichten in de nacht van het kapitaal, spreekt hij over een kerstening
van Europa die uitloopt op de ontkerstening, op het verschijnen van de moderne,
seculiere wereld: een paradoxaal gevolg van het ‘christendom in de
wereldgeschiedenis’. Van Leeuwen verbindt op dit punt de bijbelse theologie van
Barth en Miskotte met de thesen over de Westerse secularisatie: het wezen van de
Schrift is de kritiek op de ontocratie, op de religie van een onveranderlijke kosmologie
en een onveranderlijke politieke heerschappij. Kritiek op de afgoden, dat is het hart
van de christelijke traditie. Hij ‘overstijgt’ K. Barth, wel eens de kerkvader van de
moderne theologie genoemd, op een beslissend punt: de historische ontplooiing van
deze joodse en christelijke religie-kritiek heeft zelf juist de moderne, seculiere
maatschappij voortgebracht, is onderdeel geworden van een historische dynamiek.
Het gevolg is een maatschappij die niet meer gebonden is binnen een ontocratische
orde, maar die principieel ‘Vooruitgang’ en ‘Verandering’ kent. In de publikatie uit
1964 overheerst nog een optimistische visie op deze historische ‘Vooruitgang’. In
zijn latere geschriften benadrukt hij meer en meer ook de negatieve kanten van dit
proces, heeft hij oog voor de ‘Dialectiek van de Verlichting’, voor de mensbedreigende
gevolgen van de Westerse beschaving, voor de absolute dreiging in de ‘Nacht van
het Kapitaal’ en in het ‘Schisma van de Koude Oorlog’.

Politiek theoloog
Na zijn herstel wordt hij in 1960 directeur van het instituut Kerk en Wereld in
Driebergen. Die functie zal hij blijven uitoefenen tot 1971. In deze jaren is hij tevens
een actief redacteur van het maandblad Wending en medeoprichter van de Werkgroep
2000 en het Oecumenisch Actiecentrum. Zijn doen en denken wordt nu niet enkel
door de problematiek van de Derde Dereld gekenmerkt, maar ook door de ontmoeting
tussen Oost en
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West, door de dialoog tussen christendom en marxisme. Hij is in deze jaren actief
in de Praagse Vredesconferentie rond de Tsjechische theoloog Hromadka en reist
veel in de socialistische landen. Dit zijn de jaren van zijn politieke theologie. Het
optimisme van de secularisatietheologie maakt plaats voor een theologische reflectie
op revolutie en radicale verandering, als plaatsen van politieke en christelijke
‘openbaring’. In 1968 verschijnt zijn boek Profetie in een technokratische tijd, twee
jaar later gevolgd door Ontwikkeling door revolutie (1970). Beide boeken zijn een
neerslag van een reeks gastcolleges die hij in de jaren daarvoor gegeven heeft in
Buenos Aires en in de USA. In 1970 houdt Van Leeuwen twee series Gifford Lectures
aan de universiteit van Aberdeen (Schotland), waar hij o.a. voorgegaan werd door
K. Barth. Deze Gifford Lectures zijn in 1887 ingesteld om regelmatig lezingen over
de ‘natuurlijke theologie’ te doen plaats vinden. Arend Th. van Leeuwen spreekt in
1970 - men had hem uitgenodigd vanwege zijn boek over het ‘christendom in de
wereldgeschiedenis’ - over... Karl Marx, tot verbijstering van zijn gastheer: ‘Mijn
gastheer, zelf vooraanstaand socialist, vertrouwde me toe dat hij nog nooit iets van
Marx had gelezen’. De ontvangst van zijn lezingen over Marx was dan ook op z'n
zachtst gezegd koel. De lezingen zullen in 1972 uitgegeven worden in twee delen
onder de titel Kritiek van hemel en aarde. Dit boek is een ‘sleutelroman’: hier laat
hij de hem bekende progressieve theologieën los, ook zijn eigen politieke theologie,
ook de dialectische theologie van K. Barth. Hij heeft een beslissende impasse van
de theologie in de hoogontwikkelde burgerlijke maatschappij ontdekt en K. Marx is
daarbij zijn ‘vroedvrouw’. Als het waar is dat de joods-christelijke traditie een kritiek
van de afgoden is, zoals de traditie Barth/Miskotte opnieuw ontdekt heeft, dan is het
van essentieel belang te zien welke gestalte de afgoden in de burgerlijke maatschappij
aannemen. Marx laat in zijn wetenschappelijke arbeid zien dat de gestalte van de
afgoden in de moderne geschiedenis hun ‘hemels gewaad’ afgelegd hebben en enkel
‘aards’, structureel atheïstisch zijn geworden. Vandaar de titel Kritiek van hemel en
aarde. Als de moderne afgoden niet meer lijken op de traditionele religieuze afgoden,
waar de theologie het eeuwenlang over gehad heeft, dan is er een radicale
transformatie van de theologie nodig. Een zodanige verandering dat de theologie
oog kan krijgen voor de moderne, seculiere gestalte van de afgoden, nl. de
economische gestalte van het kapitaal. Theologie, zegt hij, moet door het oog van
de naald van de analyse van Karl Marx.
In dit boek Kritiek van hemel en aarde (1972) valt hij de dialectische theologie
van K. Barth, wiens leerling hij ongetwijfeld blijft, aan. Hij
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waardeert Barths principiële reserve tegenover elke theologisering van de feitelijke
geschiedenis, ook als dat in dienst van de goede zaak is. Maar hij meent dat Barths
openbaringsleer een ‘sprong buiten de geschiedenis’ betekent. De onrechtstructuur
van de geschiedenis wordt bij Barth ‘opgeheven’ vanuit een ‘inslag van buiten’: ‘Het
is een sprong vanuit een absolute duisternis in het absolute licht, een creatio ex nihilo,
maar het is een sprong waarin de geschiedenis wordt opgeheven... er wordt geen
werkelijke relatie met onze geschiedenis gelegd. De dialectiek is niet in staat gebleken
het dualisme te overwinnen’ (II: p. 284).
Van Leeuwen plaatst tegenover het dualisme van Barth de dialectiek van Marx.
Diens geschiedenisopvatting baseert zich op het princiep van de innerlijke tegenspraak
die een drijfveer van ontwikkeling wordt:... ‘het principium contradictionis is niet
alleen een zelfvernietigend beginsel, maar het is ook een bewegend beginsel, het
werkt als bron van voortstuwende energie. Marx' analyse legt de verborgen
contradictie bloot, waarin de zichtbare verschijnselen geworteld zijn, en daarmee
onthult hij tevens de dynamiek, die het historisch proces voortbeweegt’ (p. 284). En
Marx heeft blootgelegd dat juist de economie de kerncentrale van de dialectiek van
de geschiedenis is. ‘Marx heeft als een plaatsvervangend theoloog dit probleem aan
de orde gesteld. Karl Barth heeft de moderne kapitalistische maatschappij en haar
economische structuren niet begrepen. Het gaat niet langer om een confrontatie met
en tussen de grote religies, maar om een confrontatie met het kapitaal. Dat is wat
Marx gezien heeft en wanneer je dat niet grondig analyseert, doe je uiteindelijk
theologisch helemaal niets. Zolang dat het geval is moeten wij aanvaarden dat een
zich zelf atheïst noemende Karl Marx ons moet voorgaan in dit soort analyse’, zegt
Van Leeuwen in het interview van 1981.

Economische theologie
In 1971, een jaar na zijn Gifford Lectures, wordt Van Leeuwen benoemd tot lector
op de nieuwe leerstoel ‘Theologie van het maatschappelijk handelen’ aan de
theologische faculteit van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Een opmerkelijke
ontwikkeling. Een leerling van Barth, protestant en marxist, wordt benoemd aan een
katholieke theologische faculteit. Zo iets kan alleen op het hoogtepunt van de
democratiseringsbeweging aan de universiteiten. De theologische faculteit in
Nijmegen was in 1971 een koploper op dat gebied en mede op aandrang van de
studenten werd er een leerstoel geïnstalleerd die de dialoog met het marxisme binnen
de theologie
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present moest stellen. In de jaren daarna publiceert Van Leeuwen enkel korte en
programmatische artikelen in een paar vaktijdschriften, waarin hij de term
‘economische theologie’ als discipline-aanduiding introduceert. De rest van de tijd
vult hij met wat hij als een voorwaarde voor de moderne theologie geformuleerd
heeft: door het oog van de marxistische analyse kruipen. Hij leest, samen met
studenten, jaar in, jaar uit passages uit Das Kapital en Theorien über den Mehrwert
van Karl Marx. En hij schrijft aan het manuscript dat uiteindelijk in 1984 verschijnt
bij de Socialistische Uitgeverij Nijmegen (SUN) onder de titel De Nacht van het
Kapitaal. Door het oerwoud van de economie naar de bronnen van de burgerlijke
religie. Het is een monumentaal werk, achthonderdachtendertig bladzijden.
In de opening van de Nacht van het Kapitaal spreekt Van Leeuwen over de derde
dimensie die elke maatschappij nodig heeft om te kunnen bestaan, de dimensie van
de totaliteit. Meteen laat hij erop volgen dat de burgerlijke maatschappij deze derde
dimensie van de totaliteit niet meer ‘schijnt’ te bezitten, het lijkt een grote hoop losse
atomen: ‘De moderne burgerlijke samenleving schijnt zich van haar voorgangers en
van haar op religieuze traditie gefundeerde tijdgenoten vooral te onderscheiden door
hetgeen men het verlies van de “derde dimensie” zou kunnen noemen. Aan de
“eendimensionale mens” (Marcuse) beantwoordt een “tweedimensionale
samenleving”, een maatschappij op platte vlak. Dergelijke zegswijzen doelen op het
verloren gaan van de totaliteit, in beeldspraak de driedimensionale ruimte welke is
teruggebracht tot de twee dimensies van de samenleving en de ene dimensie van het
individu’ (p. 21). De religie lijkt ‘de grote afwezige... Hoogstens wordt zij verwezen
naar de stratosfeer van de metafysica of religie, principieel behoort zij tot de sfeer
van de idealiteit. De totaliteit is het eeuwigdurende vraagteken, waarvan de
beantwoording het strikte privé-terrein van de individuen blijft’ (p. 22), vervolgt hij
spottend. Dit verlies aan totaliteit wordt ‘hoogstens ervaren als heimwee naar de
antieke of middeleeuwse cultuur of als nostalgische vergelijking met de “primitieven”
en met de “Oosterse” religies’ (p. 25). De burger denkt dat de historische vormen
waarin de totaliteit tot dan toe gedacht zijn, slechts overwonnen projecties zijn,
gedateerde illusies (Feuerbach). Van Leeuwen hoont de burger. De werkelijkheid is
anders. De burger heeft de ‘religie’ niet overwonnen, maar schept een radicaal nieuwe
gestalte, de ‘burgerlijke religie’. Nadat de Verlichting de goden ontmaskerd heeft
als droombeelden van het menselijk verlangen, produceert die burgerlijke
maatschappij, nadat God gestorven is, een nieuwe gestalte van religie, die naar het
uiterlijk genomen geen religie is zoals we die kennen uit de geschiedenis van de
godsdiensten: ‘de burger produceert onbewust een nieuwe totaliteit welke
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in de plaats komt van de verdreven derde dimensie. Vanuit het platte vlak van de
burgerlijke samenleving is hij evenwel onmachtig zich deze nieuwe totaliteit te
denken en voor te stellen. Apriori is hij zich onbewust van zijn eigen subjectiviteit
als de initiator, creator en producent van deze nieuwe totaliteit. Voor het produkt
noch voor de produktie zijn adequate categorieën beschikbaar. Dit constitutionele
onvermogen is de aangeboren blindheid van de Verlichting’ (p. 25).
Karakteristiek voor deze nieuwe wereldbeschouwing is volgens hem het verdwijnen
van de metafysische dimensie: de zin, samenhang en het doel van de geschiedenis
en de plaats daarbinnen van de menselijke personen (door Van Leeuwen de dimensie
van de totaliteit genoemd) worden niet meer geprojecteerd in een aparte, boven de
geschiedenis gelokaliseerde werkelijkheid (heilsgeschiedenis). De ‘burgerlijke religie’
ziet de totaliteit van de geschiedenis in het materiële proces van de kapitalistische
produktie en circulatie zelf gelegen. De ‘burgerlijke religie’ is, aldus Van Leeuwen,
dan ook structureel-atheïstisch, d.w.z. het begrip ‘God’ is geen operationele categorie
meer voor de burgerlijke verklaring van de totaliteit van de geschiedenis. Van
Leeuwen stelt aldus een breuktheorie op: de traditionele, metafysische
wereldbeschouwing wordt vervangen door een radicaal nieuwe wereldbeschouwing.
‘De totaliteit van de burgerlijke samenleving is het kapitaal’ (p. 27). Het hoge woord
is er uit.
Het grootste deel van de Nacht van het kapitaal bestaat uit een gedetailleerde
analyse van de structuur van deze nieuwe wereldbeschouwing, door Van Leeuwen
‘burgerlijke religie’ genoemd. Zijn bron is het werk The Wealth of Nations, geschreven
door de Schotse theoloog Adam Smith in 1776 aan de vooravond van de Industriële
Revolutie en op het einde van het tijdperk van het op het politiek absolutisme
steunende mercantilisme. Adam Smith is de ‘kerkvader’ geworden van de moderne
burgerlijke economische wetenschap. Van Leeuwens ‘object van onderzoek’ binnen
de teksten van Adam Smith is het niveau, waar een alomvattende theorie over het
economisch proces in haar geheel, in relatie tot geheel het maatschappelijk proces,
ter sprake komt. Een macro-economisch niveau, waar de totaliteit van het economisch
systeem verklaard wordt.
De methode van Van Leeuwen is simpel en staat in de filologische traditie van
met name de protestantse theologie van de 19e en 20e eeuw: een nauwkeurige
tekstlezing. Van Leeuwen ontrafelt de tekst van Smith, onderscheidt een aantal
basispatronen van argumentatie en formaliseert de argumentatiepatronen in wat ik
met een niet door Van Leeuwen gebruikt woord ‘logische modellen’ zou willen
noemen, d.w.z. in modellen die de logische volgorde van argumenten in beeld
brengen. Dit in onderscheid
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met de hypothetische modellen in de economische wetenschap die er naar streven
de wisselwerking tussen reële economische processen in kaart te brengen. Zijn analyse
laat zien dat vanaf het allereerste begin van de tekst twee elkaar uitsluitende
verklaringsmodellen het vertoog sturen. Aan de ene kant het arbeidswaardemodel,
volgens welke analyse de arbeid de enige bron van welvaart is, en aan de andere kant
het kapitaalmodel, waarin het kapitaal de bron van welvaart is en waarin de arbeid
buiten het verklaringsmodel van het economisch systeem geplaatst wordt. Van
Leeuwen laat zien dat in de loop van de analyse van Smith, die van een eenvoudige
warenruil opstijgt naar een hogerontwikkelde kapitalistische economie, het
kapitaalmodel volledig gaat domineren over het arbeidswaardemodel. Zo wordt het
kapitaal de nieuwe ‘totaliteit van de burgerlijke maatschappij’, die de traditionele
totaliteit van de metafysica (God) vervangt (p. 26). In het laatste hoofdstuk concludeert
hij: ‘De particuliere onderneming is het eigenlijke “individu” van de burgerlijke
economie. De term “individu”, het Latijnse equivalent van “atoom”, betekent:
ondeelbaar. Welnu, ondeelbaar is de totaliteit. In de geatomiseerde burgerlijke
samenleving is de particuliere onderneming het oerbeeld en het voorbeeld van het
geheel, dat als zodanig slechts afbeelding kan zijn en optelsom van ondeelbare delen.
Kapitaalaccumulatie vindt principieel en primair plaats binnen de micro-samenleving
van de particuliere onderneming. Het totale kapitaal van de samenleving, ‘the general
stock of society’, is de totaliteit van elkander beconcurrerende, elkaar afstotende en
aantrekkende individuele kapitalen, die elk voor zich tegelijk kapitaal-totaliteit zijn’
(p. 789). Op grond daarvan moet Van Leeuwen ook stellen dat het kapitalisme niet
een herleving van, c.q. variant op het aloude afgodendom is, maar dat het de produktie
van een totaal nieuwe religie is: ‘De religieuze zelfvervreemding en verdubbeling
van de wereld komt voort uit de verscheurdheid en zelf-contradictie van de burgerlijke
samenleving als zodanig. De verdubbeling van gebruiksgoed tot ruilwaar herhaalt
zich in de verdubbeling van ruilwaar tot geld dat van ruilmiddel tot Middelaar wordt,
eindigend in de verdubbeling van geld tot kapitaal. De zelfstandige arbeider splitst
zich in loonarbeider en kapitaalbezitter, de ruilwaarde wordt van oorzaak tot gevolg,
de producent wordt produkt van het kapitaal, de oorspronkelijke Produktieve Arbeider.
Uit het schisma van de handeldrijvende samenleving wordt een nieuwe, ditmaal
profane religie geboren, de Cultus van het Kapitaal’ (p. 791).
In 1987 antwoordt Van Leeuwen in de bundel Zoeklichten in de Nacht van het
Kapitaal op de commentaren van een reeks reformatorische theologen in Nederland.
Hij gaat nader in op het structureel-atheïsme als novum van
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de burgerlijke maatschappij, als nieuw vormelement van de religie van de burger:
‘Wat ook ons persoonlijk “geloof” of onze subjectieve “overtuiging” moge zijn, als
ingezetenen van onze Westerse cultuur en maatschappij ademen wij allemaal de
lucht van het structureel atheïsme in en uit, zij is ons milieu. Onze cultuur is radicaal
geseculariseerd, de periode der religie ligt definitief achter ons. De langdurige
kerstening van Europa is uitgelopen op ontkerstening, maar daarin voltrekt zich de
dialectiek van de “Vergeschichtlichung der menschlichen Existenz”. De Heer van
Israël - JHWH - is anders dan de Theos van de Griekse religie, anders dan de Elohim
van het Oude Testament, anders dan Tao of Dharma, anders dan Allah. Daarom is
het moderne atheïsme alleen te begrijpen als de vrucht van de Westers-christselijke
geschiedenis’. Het structureel atheïsme wordt zichtbaar in de ‘wereldwijde verbreiding
van de moderne natuurwetenschap en daarmee samenhangend de moderne
technologie. Ik noem slechts het copernicaans wereldbeeld en de moderne
atoomfysica, de extreme polen van het totale spectrum van de Westerse expansie,
die reikt van Verlichting tot Vernietiging. Het tweede aspect is de wereldmarkt, de
universele zegetocht van het moderne geldwezen en het kapitaal... Het “zwarte gat”,
dat door de “dood van God” is opengelaten, blijkt bij nader toezien allang gevuld
door een nieuwe religie, zij het van een radicaal verschillende signatuur. Zoals het
moderne atheïsme in de godsdienst- en cultuurgeschiedenis een uniek verschijnsel
is, zo gaapt er een kloof tussen de traditionele vormen van religie en de religie van
de moderne burgerlijke samenleving. In de burgerlijke religie is “god” de grote
afwezige, maar de centrale plaats van de goddelijke almacht is nu ingenomen door
de moderne totaliteit van het kapitaal’ (p. 96).

Over de doodsgrens
Van Leeuwen heeft een heilig ontzag voor de overmacht van de moderne afgod, het
kapitaal. Inderdaad, het is een wereldsysteem. Van Leeuwen is zelfs minder
optimistisch dan vele bevrijdingstheologen. In de Derde Wereld wordt op grote schaal
de bevolking geofferd, maar dat betekent nog niet een spontane opstand. Het ontzag
voor de macht van het nieuwe ‘wereldsysteem’ klinkt misschien bij Van Leeuwen
nog het sterkst door in zijn afscheidscollege aan de Universiteit van Nijmegen, Over
de doodsgrens (1985). Zijn rede begint niet voor niets met een citaat van Johan
Huizinga uit 1935: ‘Wij leven in een bezeten tijd. En wij weten het. Het zou voor
niemand onverwacht komen, als de waanzin eensklaps uitbrak in
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razernij, waaruit deze arme Europeesche menschheid achterbleef in verstomming en
verdwazing, de motoren nog draaiende en de vlaggen nog wapperende, maar de geest
geweken’. Hier verschijnt een tweede hoofdtendens bij Van Leeuwen. Een tendens
die na het verschijnen van de Nacht van het Kapitaal pas sterk naar voren begint te
komen. De burgerlijke religie is niet alleen structureel nieuw qua aard en werkwijze,
maar deze nieuwe maatschappij en haar nieuwe religie is ook een apocalyptische
verschijning. Het kapitalisme als wereldsysteem en de leer van het kapitaal hebben
de ‘grenzen der aarde bereikt’, maar haar ontwikkelingsproces is zo door tegenspraken
getekend en haar vernietigingspotentieel (economisch, cultureel en militair) zo groot,
dat ook het ‘einde der tijden’ een reëel perspectief is geworden. Zijn afscheidscollege
uit 1985 belicht daarom ook sterker de politieke gestalte van de ‘burgerlijke religie’,
nl. de gestalte van het schisma van de koude oorlog, zoals de ondertitel luidt. Hoe
agressief de geschiedenis ook geweest is, tot voor kort ontbrak er iets essentieels
aan: de mensheid bezat nog niet de ‘definitieve wapens welke tot de volledige
uitroeiing van de vijand hadden kunnen leiden. Noch de kruistochten tegen de islam,
noch de laatste kruistocht tegen Konstantinopel (1202-1204), noch de Dertigjarige
Oorlog (1618-1648), ja zelfs de Franse Revolutie en de daarop gevolgde
Napoleontische veldtochten tot Moskou toe, zijn ooit in staat geweest om de vijand
voor altijd te vernietigen... Maar vergissen we ons niet! Het definitieve Auschwitz
ligt niet, als een afschuwelijke droom, achter ons, maar het is slechts de voorbode
van de genocide, die ons nog te wachten staat. De poging vanuit het hart van het
christelijke Europa ondernomen, tot uitroeiing van het joodse ras, anticipeert de
uitroeiing van het menselijke ras’.

Slot
De economische theologie van Arend Th. van Leeuwen en zijn kritiek op de nucleaire
vernietigingsstrategie van de moderne geschiedenis is een steen des aanstoots. Wie
kan het zich permitteren om zo maar in het openbaar te zeggen dat Auschwitz voor
ons ligt en dat de markteconomie de nieuwe, atheïstische afgod van deze tijd is?
Noch de christendemocratische politici, noch de wetenschappelijke economen van
de vrije markt zullen hem dat in dank afnemen. Wellicht dat marxisten en een paar
linkskeynesianen met verwondering kennis nemen van deze atheïstische theologische
kritiek. En dan natuurlijk ook nog een handvol christenen wellicht.
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Van Leeuwen meent dat hij niet bij de dag hoeft te leven, zijn bronnen zijn 4.000
jaar oud.
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Monsieur Frédéric
De turbulente flirt tussen Nietzsche en Frankrijk1
Ger Groot
Nietzsche mocht ze wel, de Fransen. Zijn leven lang bleef het land hem aantrekken
en meermalen maakte hij plannen om samen met zijn vriend Peter Gast naar Parijs
te gaan, maar het kwam er nooit van. Het Franse volk bezat een rijkdom van geest
en weloverwogen lichtheid die het op één lijn plaatste met de door hem zo bewonderde
Grieken. Hadden beide landen niet de grootste stilisten uit de geschiedenis
voortgebracht? En was ook de Franse esprit niet doortrokken van de oppervlakkigheid
die, net als bij de Grieken, uit diepte voortkwam?2
In alles fungeerden de Fransen als tegenpool van Nietzsche's eigen landgenoten.
De laatsten mochten de Frans-Duitse oorlog dan ogenschijnlijk gewonnen hebben,
in feite was Duitsland daarmee ten onder gegaan aan het ‘Duitse rijk’ en geestelijk
afhankelijk geworden van het buurland in het westen, zoals de Romeinen dat ooit
van de Grieken geworden waren. Waar de Duitser zich op holle wijze als ‘diep’
voordeed, daar toonden de boulevardiers de Paris een psychologische gevoeligheid
die hen nog altijd tot de grote moralisten van Europa maakten.
Natuurlijk liet ook in Frankrijk het moderne levensgevoel zijn funeste invloed
voelen. Schopenhaueriaans pessimisme en Wagnerdom vonden meer en meer ingang
en leidden tot een ‘vulgarisering van de smaak’. Tegenover zijn Franse tijdgenoten
stond Nietzsche uitgesproken dubbelzinnig. Flaubert was hem nog veel te veel een
burgerman, Sainte-Beuve en Renan te katholiek. Maar als tegenpolen waren zij hem
toch het liefst.

1
2

Een kortere versie van dit artikel verscheen eerder in De Groene Amsterdammer.
‘De natuur van de Fransen is de Griekse veel meer verwant dan die van de Duitsers’, schrijft
hij in Menschliches Allzumenschliches. ‘Beide volkeren (het Griekse en het Franse) brachten
de grootste stilisten voort’. Over de Griekse oppervlakkigheid: ‘Oh, deze Grieken! Ze wisten
te leven: daartoe is het nodig, dapper bij de oppervlakte, de plooi, de huid te blijven staan,
de schijn te aanbidden, aan vormen, aan tonen, aan woorden, aan de hele Olympus van de
schijn te geloven! Deze Grieken waren oppervlakkig - uit diepte!’ En over de Franse: ‘Verre
van oppervlakkig te zijn, heeft een grote Fransman altijd toch nog zijn oppervlakte, een
natuurlijke huid voor zijn inhoud en zijn diepte...’
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Hun scherp en cynisch moralisme sprankelde tenminste ‘met veel uitgelatenheid en
goed humeur’, die zo scherp afstaken tegen de verveling die in Duitsland voor
moraliteit doorging. De Franse cultuur noemt hij ‘tot in haar diepste fundamenten
on-germaans’, zoals hij zelf on-germaans en on-Duits wilde zijn: ‘Duits denken,
Duits voelen - ik kan alles, maar dat gaat boven mijn krachten... Mijn oude leermeester
Ritschl beweerde dat ik zelfs mijn filologische opstellen opzette als een Parijse
romancier - absurd spannend’. Aan het eind van zijn leven leest hij nog bijna
uitsluitend Frans; zelfs de Duitse literatuur las hij vaak in vertaling en van de
gebeurtenissen van de dag hield hij zich op de hoogte via het Journal des débats.
Volgens zijn biograaf Ross kende hij de Franse literatuur van zijn tijd zelfs beter dan
de Duitse. Deze intensieve Frans-Duitse kruisbestuiving maakt het dan ook niet
verwonderlijk dat Nietzsche's werk in Frankrijk al vrij snel weerklank vond. Al in
juli 1872, wanneer zijn eersteling Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik
nog maar een paar maanden uit is, wordt er al gesproken over een Franse vertaling.
Maar als in 1875 de derde Unzeitgemässe Betrachtung (over Schopenhauer) verschijnt,
blijkt Frankrijk weerbarstiger dan Nietzsche vermoedde. ‘Dit derde deel is voor ons
een teleurstelling geworden’, zo begint een recensie in de gezaghebbende Revue
critique d'histoire et de littérature. Nietzsche is er niet mee ingenomen, maar zijn
vertrouwen in de Franse geest is er niet werkelijk door geschokt, zelfs niet wanneer
later de breuk met Wagner een feit is geworden en hij moet constateren dat de
componist ook over de grens met Frankrijk steeds meer volgelingen krijgt.
Nietzsche en Frankrijk leken tot elkaar veroordeeld. De verbrokkelde,
moralistisch-psychologische en essayistische stijl van Nietzsche moet de Fransen,
Montaigne indachtig, wel gelegen hebben. Een systeembouwer was Nietzsche - in
tegenstelling tot Schopenhauer - niet, en hoewel de laatste net als Wagner het getij
in Parijs een aantal jaren lang ontegenzeglijk meehad, verdween hij ook weer even
plotseling als hij gekomen was. Voor een herontdekking van Hegel was het nog veel
te vroeg en de bevlogen, penetrante stilistiek van Nietzsche leek het Franse publiek
precies de prikkels te kunnen bieden waaraan het behoefte had.

Een ‘vent’
Het waren echter niet de filosofen die Nietzsche in Frankrijk voor het eerst voor een
groter publiek becommentarieerden. Gide en Valéry lazen hem al voor 1900, toen
Nietzsche, volgens een opmerking in Le Mercure, in
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Frankrijk weliswaar beroemd was, maar nog nauwelijks bekend. Zijn faam reisde
hem vooruit en voor beide schrijvers lijkt zijn persoon dan ook belangrijker te zijn
geweest dan zijn geschriften. ‘De dichter-filosoof van Zarathoestra’, zo noemt Valéry
hem3, zoals ook Bachelard hem in de jaren veertig nog allereerst als dichter zal zien.
Gide bewondert hem om zijn strijdbaarheid tegenover de meest duizelingwekkende
vragen, maar waardeert hem verder vooral om zijn woordkunst, die hij merkwaardig
genoeg vooral als een art du dialogue opvat.
Ook voor Gide is Nietzsche allereerst een vent, van wie de invloed belangrijker
is dan het oeuvre. Zonder moeite kan hij het leerstuk van de eeuwige terugkeer dan
ook terzijde schuiven als een gratuïete hypothese, terwijl de Übermensch bij hem
geen enkele rol van betekenis speelt. Nietzsche wordt bij hem een soort alter ego,
waar hij hem strijd ziet leveren tegen een troosteloze, versteende moraal, om ruimte
te scheppen voor de schoonheid die voortspruit uit de zuivere beslissing van het
individu. De Immoraliste lijkt in de figuur van Nietzsche's Ecce homo al een
voorafschaduwing te hebben gehad, al wijst Gide elke directe invloed van de hand.
En wanneer hij zich later door religieuze vraagstukken in beslag laat nemen, mag
Nietzsche mee-evolueren: ‘Nietzsche is vóór alles een gelovige’, die met zijn
Umnachtung in de waanzin ‘het brevet van zijn ware grandeur’ heeft getoond.
Deze overwegende aandacht voor Nietzsche's persoonlijkheid blijft in Frankrijk
nog lange tijd doorwerken. In 1909 verschijnt de eerste Franstalige biografie, van
de hand van de publicist en historicus Daniel Halévy, de zoon van Ludovic Halévy,
co-auteur van het libretto van Bizets door Nietzsche zo gewaardeerde Carmen. Halévy
plaatst Nietzsche voor het eerst tegen de achtergrond van waaruit deze dacht en
werkte, maar voor een uitputtende en ook wijsgerig doordachte levensbeschrijving
moet worden gewacht tot in de jaren twintig, wanneer Charles Andler zijn
monumentale, zesdelige Nietzsche, sa vie et sa pensée publiceert.
Dan is echter inmiddels al een zekere wijsgerige receptie op gang gekomen. In
1911 bijt René Berthelot de spits af met een eerste serieuze doordenking van de
problematiek die later in de receptie van Nietzsche zo centraal zal komen te staan:
het probleem van de waarheid. Wat kan de betekenis van ‘waarheid’ zijn, zo vraagt
hij zich af, wanneer elk spreken uiteenvloeit in

3

Geciteerd bij Pierre Boudot, Nietzsche et les écrivains français, U.G.E. (10/18), Parijs, 1970,
p. 40. Deze paragraaf over de vroege receptie van Nietzsche steunt sterk op dit boekje.
Onlangs verscheen een aantal lectuurnotities van Valéry, opgetekend in de marge van
Nietzsche's teksten; zie de bundel Valéry, pour quoi?, Les Impressions Nouvelles, Parijs,
1987.
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een veelheid van perspectieven die elk teruggaan op het krachtenspel dat Nietzsche
de wil tot macht heeft genoemd? Het nogal sciëntistische antwoord, waarin hij een
onderscheid maakt tussen gewone en wetenschappelijke waarheid, is weinig
bevredigend, maar minstens is de vraagstelling adequater dan de eerdere reactie van
Alfred Fouillée, die Nietzsche's werk kortweg afdoet als ‘waanzin, geschreven door
een gek’, of de interpretatie van Henri Lichtenberger, die de essentie van zijn oeuvre,
nog op de valreep van de eeuwwisseling, ziet in het onderscheid tussen de massa-mens
en de mens van de toekomst, de Übermensch.

Existentie
Pas met het werk van Andler lijkt er in Frankrijk echter een bredere belangstelling
van de vakfilosofen op gang te komen. Sartre leest de Götzendämmerung als student
aan de Ecole Normale Supérieure en laat zich bij zijn eerste, ongepubliceerde roman
Une défaite inspireren door de driehoeksverhouding tussen Nietzsche, Richard en
Cosima Wagner4. Maar hoewel hij zich volgens eigen zeggen in zekere zin
identificeerde met de figuur van Frédéric, die hij zelfs als student in de École Normale
laat eindigen, lijkt hij filosofisch weinig met Nietzsche te kunnen aanvangen5. De
Wil tot macht karakteriseert hij in de Carnets de la drôle de guerre in ieder geval
als een ‘absurditeit’6 en in het voorwoord van L'être et le néant mag Nietzsche alleen
even opdraven om in zijn verzet tegen speculatieve metafysische constructies
(‘Hinterwelten’) met instemming te worden geciteerd7.
Sartre lijkt Nietzsche vooral te kunnen gebruiken wanneer hij zijn eigen
‘existentiële psychoanalyse’ in stelling brengt. Voor de filosoof Nietzsche heeft hij
heel wat minder waardering. ‘Zijn waarheid is die van een filosofieleraar in een
burgerlijke, militaire staat’8. Het is de ironie ten top: Nietzsche, die Flaubert als
bourgeois terzijde schuift, wordt door Sartre zonder pardon in dezelfde hoek gezet
en blijkens de publikaties die nog

4
5

6
7
8

Annie Cohen-Solal, Sartre, 1905-1980, Gallimard, Parijs, 1985, p. 112 e.v.
Zie het interview uit 1975, opgenomen in: Paul Arthur Schilpp, The Philosophy of Jean-Paul
Sartre, The Library of Living Philosophers, vol. 16, Open Court Publ. Comp., La Salle,
Illinois, 1981, p. 9. ‘(Nietzsche) interesseerde me zoals zovele anderen’, zo herinnert Sartre
zich, ‘maar in mijn ogen heeft hij nooit voor iets bijzonders gestaan’.
J.-P. Sartre, Les carnets de la drôle de guerre, Gallimard, Parijs, 1983, p. 282. Nederlandse
vertaling: Schemeroorlog, Arbeiderspers, Amsterdam, 1985, p. 297.
J.P. Sartre, L'être et le néant, Gallimard, Parijs, 1943, p. 12.
J.-P. Sartre, Cahiers pour une morale, Gallimard, Parijs, 1983, p. 108.
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zouden volgen kennelijk aanzienlijk minder interessant gevonden dan de schrijver
uit Rouaan.
Voor Camus is Nietzsche daarentegen de denker van het einde van het burgerlijk
tijdperk met zijn zekerheden. De dood van God, die deze aankondigt, is geen
boodschap van kerkelijke geloofsafval, maar de verbijsterende ontdekking dat de
oude grond zich geopend heeft tot een bodemloze afgrond. Het bestaan biedt geen
enkele ankerplaats meer voor vaste waarden of waarheden. Er is nog slechts een nihil
en het enige dat ons te doen staat is ons, oog in oog met dit niets, staande te houden.

‘Vous êtes l'être, je suis le néant’
Een dergelijke tragische wending zal zich vanaf de Tweede Wereldoorlog in een
belangrijk deel van de Franse Nietzsche-receptie doorzetten en na het wegebben van
het existentialistisch humanisme deels verantwoordelijk worden voor wat wel het
anti-humanisme van het recente Parijse denken is genoemd. Met de heroïek die bij
Camus nog doorklinkt is het dan definitief gedaan. Maar ook al voor de oorlog was
Georges Bataille begonnen met een herinterpretatie van Nietzsche die het
mannetjesputters-ideaal van de Übermensch verving door een wezenlijk passieve
interpretatie van de Wil tot macht.
Noodzakelijk was die correctie zeker. In Duitsland was Nietzsche inmiddels tot
een van de belangrijkste inspiratoren van de nazi-beweging geworden en in Frankrijk
was Pierre Drieu La Rochelle eenzelfde weg ingeslagen. Een denker die, zoals
Nietzsche, de hele wereld reduceerde tot een spel van krachten, waarin de sterkste
kracht niet alleen de overhand behaalde, maar ook zijn gelijk kon proclameren, leek
voorbestemd om in de nieuwe beweging van macht en daadkracht op het schild te
worden verheven. De wil tot het overwinnen van een sleets geworden burgerdom en
het militant scheppen van een nieuwe wereld was, aldus Drieu, het kenmerk van de
nieuwe mens voor wie slechts één categorie centraal stond: de daad. Maar Bataille
keert zich heftig tegen de agressieve nazi-Duitse toeëigening van de denker die niet
alleen zijn afkeer van zijn geboorteland van de daken schreeuwde, maar met zijn
Übermensch ook het tegendeel van een blonde Bestie zou hebben beoogd9. Natuurlijk
was Nietzsche's

9

Het tijdschrift Acéphale, dat in 1936 door Bataille samen met Pierre Klossowski en André
Masson werd opgericht, stond voornamelijk in het teken van de verdediging van het
Nietzscheaanse gedachtengoed tegen fascistische annexatie. Bataille's bijdragen daaraan zijn
opgenomen in het eerste deel van de Oeuvres complètes, Gallimard, Parijs, 1970.
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taal gewelddadig en verhief hij het principe van de kracht of macht tot centraal begrip.
Maar daarbij ging het niet om een analyse, laat staan een voorschrift, van het menselijk
gedrag, doch om een karakterisering van het wezen van de wereld, filosofisch gezegd:
van het ‘zijn’ zonder meer. Het hele bestaan is Wille zur Macht, een strijdveld van
driften en energieën, waaraan de mens is overgeleverd. Maar zwak als deze is, heeft
hij één superieur wapen waarmee hij de woedende wereld om zich heen (en in
zichzelf) kan onderwerpen: de rede. Met de kracht daarvan temt hij de ogenschijnlijk
zoveel sterkere machten van het geweld en harkt hij de metafysische jungle aan tot
een tuintje, waarin redelijk onbekommerd te wonen valt.
Gaandeweg, aldus Bataille, is de mens dat tuintje echter voor de hele wereld gaan
aanzien. Vergeten is de dreiging van het onderdrukte, maar nog altijd aanwezige
geweld, dat hij in negatieve vorm in het fascisme, maar ook - veel minder negatief
- in andere vormen van irrationaliteit van religie tot erotiek tot uiting ziet komen.
Wat Bataille zoekt is een bewuste verhouding tot de irrationaliteit. Net zoals Nietzsche
eerder met het denken van de Verlichting deed, voert hij de rationaliteit tot aan, en
zo mogelijk tot over, haar grenzen: daar waar zij overgaat in een irrationaliteit die
de rede omvat. Weloverwogen stelt Bataille zich open voor het spel van de ‘wil tot
macht’, een ervaring die noodzakelijkerwijs de vorm moet aannemen van zelfverlies,
een opgaan in een vervloeiende wereld waarin zich geen ‘ik’ meer onderscheiden
laat. In een dergelijke ervaring, waarvoor bij Bataille veelal de mystiek of de erotiek
model staat, vloeit het beheerste, afgebakende subject uiteen in een krachtenveld
waarin elke greep op de wereld of een ‘zelf’ teloorgaat. Niet langer wordt een
persoonlijke macht nagestreefd (zoals de nazistische interpretatie van Nietzsche
wilde), maar juist het tegendeel daarvan: een overgave aan het (ontologische) spel
van toeval, dat de wereld in haar naakte vorm is. De Wille zur Macht wordt volonté
de chance10.
Voor een lucide denker als Sartre is daarmee echter de boot aan. In 1943 nagelt
hij Bataille publiekelijk aan de schandpaal als un nouveau mystique en het jaar daarop
laat hij Bataille tijdens een discussie ten huize van Marcel Moré alle hoeken van de
kamer zien. In zijn boek Sur Nietzsche haalt Bataille later de herinnering op aan een
feest waarop hij samen met Sartre op de dansvloer terecht kwam. Zelfs daar kon
Sartre, le philosophe voor wie het denken slechts helderheid kon zijn, een doorzichtig
‘niets’

10

Aldus luidt de ondertitel van Bataille's Sur Nietzsche, opgenomen in het zesde deel van de
Oeuvres complètes, Gallimard, Parijs, 1973.
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tegenover de troebele materie waarin het ‘zijn’ zwijgend met zichzelf samenviel, het
praten niet laten. Wát gezegd werd is nergens opgetekend, maar een van de omstanders
meent uit Sartre's mond te horen: ‘Vous êtes l'être, je suis le néant’11.

Differentie
Maar alle gemopper ten spijt, wordt deze interpretatie van de Wil tot macht
richtinggevend in de hoofdstroom van de Franse Nietzsche-receptie van de volgende
decennia. Terwijl Pierre Klossowski voortwerkt in de door Bataille ingeslagen
richting12, verbindt Gilles Deleuze deze machtsontologie in het begin van de jaren
zestig met de gedachte van de differentie, oorspronkelijk ontleend aan de taaltheorie
van de Zwitserse linguïst Ferdinand de Saussure13.
Bij Saussure verwijst die term slechts naar de omstandigheid dat woorden in een
taal slechts betekenis hebben op grond van het feit dat ze van andere woorden in
dezelfde taal verschillen. De identiteit van een woord zou in feite niets anders zijn
dan de optelsom van de verschillen met alle andere woorden in de betreffende taal.
Daarmee werd het taalstramien tot een geheel van lege plaatsen gemaakt, die slechts
bestaan dankzij en binnen het netwerk waarin ze zijn opgenomen.
En die gedachte wordt nu door Deleuze aangewend om een fundamenteel probleem
in de nieuwe interpretatie van Nietzsche op te lossen. Je kunt immers wel zeggen
dat de wereld een samenstel van krachten is, maar daarmee is de vraag nog niet
beantwoord, wat die krachten dan wel zijn. Deleuze lost het probleem op door niet
langer te spreken van kracht-entiteiten, maar van kracht-verschillen. Het zijn de
differenties die uiteindelijk de wereld vorm geven. Verschillen tussen wat? Tussen
twee polen, uiteraard, die ook op hun beurt weer het resultaat zijn van een
krachtverschil. De vraag naar een positieve drager van die kracht wordt daarmee
dus tot in het oneindige opgeschort. Uiteindelijk verliest de nasporing zich in het

11
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Bataille's herinnering in Sur Nietzsche: Oeuvres complètes, dl. 6, p. 90. Voor Sartre's woorden:
François Marmande, Sartre, Bataille: de pas de deux, in Magazine Littéraire, nr. 243, juni
1987, p. 43-45.
Zie vooral Pierre Klossowski, Nietzsche et le cercle vicieux, Mercure de France, Parijs, 1969,
herziene uitgave 1978. Klossowski is tevens een van de belangrijkste Nietzsche-vertalers.
Hij verzorgde o.a. de Franse uitgave van de Fröhliche Wissenschaft.
Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie, Presses Universitaires de France, Parijs, 1962.
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niets, waarmee de Nietzscheaanse gedachte van de afgrond, die door Camus nog
existentieel werd geïnterpreteerd, een geheel nieuwe betekenis krijgt. De
afgrondelijkheid wordt een direct kenmerk van de werkelijkheid van de wereld, van
het ‘zijn’.
Klinkt dat alles nog rijkelijk abstract, bij Foucault krijgt dit model al meer concrete
contouren. Ook voor hem bestaat de wereld uit een veelvoud van krachten en
machtsrelaties. De (sociale) werkelijkheid krijgt vorm vanuit een verward geheel
van impulsen, drijfveren en overheersingstendenzen, die uiteindelijk hun neerslag
vinden in de bestaande instituties: de gevangenis, het gekkenhuis, het medisch
establishment, de biecht, enzovoort. Ook hier gaat die machtsdrift niet terug op een
bewust strevend subject. Natuurlijk zijn gevangenissen en gekkenhuizen menselijke
maaksels, maar de impuls tot het scheppen van dergelijke instellingen ligt dieper dan
de weloverwogen wil. Ze gaat aan het subject vooraf. Sterker nog: het subject is zelf
het resultaat van een dergelijk strijdveld van blinde, onpersoonlijke krachten. Ieder
mens is opgenomen in een netwerk van machtsrelaties. En zoals bij de Saussure het
woord binnen de taal pas identiteit en betekenis krijgt door de verhoudingen die het
met de andere ‘posities’ binnen het veld onderhield, zo ontstaat bij Foucault het
subject pas dankzij het veld van machten en krachten waarin het zich bevindt. De
mens wordt daaraan onderworpen, maar wordt daarin tegelijk wie hij is: hij wordt
sub-jectum.
In die laatste beweging komt opnieuw het creatieve aspect van de differentiële
macht naar voren, waarin de kracht (force) tot scheppingsmacht (puissance, pouvoir)
wordt. Macht onderwerpt, maar brengt tegelijk iets voort. Het onderworpene, het
subject, krijgt een eigenstandigheid en daarmee een zekere mogelijkheid tot verzet.
Zo zag ook Nietzsche de mens als het resultaat van een conglomeraat van krachten
en vormde ook voor hem het weerbarstig verzet van het lichaam een wapen tegen
de inkapseling door het burgerdom.
Gezegd moet worden dat Foucault zich van een dergelijke filosofische interpretatie
van het machtsbegrip altijd wat heeft gedistantieerd14. Voor hem stond de
verbrokkeldheid van krachtimpulsen voorop. Wanneer dat allemaal onder één noemer
zou worden gebracht, zou die diversiteit gemakkelijk achter een unificerende
(metafysische) horizon kunnen verdwijnen. Een totalitair model zou het gevolg zijn
en elk verzet, dat juist in de

14

Het duidelijkst brengt hij dit achterliggende denkmodel nog naar voren in zijn inaugurale
rede in het Collège de France: L'ordre du discours, Gallimard, Parijs, 1971.
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verbrokkeldheid zijn bestaansmogelijkheid vindt, zou reeds bij voorbaat zijn
uitgesloten.
Toch speelt het model een onmiskenbare rol op de achtergrond van Foucaults
historische onderzoeksmethode, die hij eveneens deels aan Nietzsche ontleent. Zijn
geschiedkundig werk vraag niet naar de oorsprongen van de onderzochte
verschijnselen, om van daaruit de verdere ontwikkelingen te verklaren, maar
beschouwt die ontwikkeling zelf als een gevolg van een bijna driftmatig streven.
Daarbij gaat het wederom niet om een bewust maatschappelijk project, maar om een
spel van voor-persoonlijke en voorbewuste impulsen die zich aan de werkelijkheid
trachten op te leggen. Nietzsche had dat, in zijn ontwikkelingsgeschiedenis van de
moraal, een genealogie genoemd en laten zien hoe de christelijke moraal van
nederigheid een verborgen strategie was geweest om over andere ideologieën de
overhand te krijgen. Hetzelfde doet Foucault. Hij onderzoekt de geschiedenis van
de maatschappelijke instituties als het resultaat van een onderliggende strijd waarin
ook de mensen zelf zijn opgenomen: een strijd van blinde Wille zur Macht.

Tekst
Deze ontwikkelingen kondigen zich al aan in het baanbrekende Nietzschecongres
dat in 1964 in het klooster van Royaumont gehouden wordt15. De studie van Deleuze
is kort daarvoor verschenen. Foucault spreekt er over Nietzsche, Freud en Marx;
Klossowski over de ‘eeuwige terugkeer’; en de jonge Italiaan Gianni Vattimo over
Nietzsche's leer van het ‘zijn’, zijn ontologie.
Wanneer er acht jaar later opnieuw een congres rond de besnorde filosoof belegd
wordt, deze keer in Cérisy-la-Salle, is het landschap ingrijpend gewijzigd16. Nu staat
Jacques Derrida in het centrum van de schijnwerpers, omgeven door een selecte
schare van leerlingen en medestanders: Sarah Kofman, Philippe Lacoue-Labarthe,
Bernard Pautrat, Jean-Michel Rey, Jean-Luc Nancy17. De grote lijnen zijn nog duidelijk
te ontwaren,
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Cahiers de Royaumont, Nietzsche, Minuit, Parijs, 1967.
Zie de congresbundel Nietzsche aujourd'hui?, 2 dln., U.G.E. (10/18 nr. 817-818), Parijs,
1973.
Sarah Kofman, Nietzsche et la métaphore, Galilée, Parijs, 1972, herziene uitgave 1983; id.,
Nietzsche et la scène philosophique, U.G.E. (coll. 10/18, nr. 1349), Parijs, 1979 (een hoofdstuk
uit dit boek verscheen onlangs in Nederlandse vertaling: Boubo, Picaron, Amsterdam, 1987);
Nietzsche et l'obscurité d'Héraclite, in Furor 15 (oktober 1986), pp. 3-33. Bernard Pautrat,
Versions du soleil. Figures et système de Nietzsche, Seuil, Parijs, 1971; Jean-Michel Rey,
L'enjeu des signes. Lecture de Nietzsche, Seuil, Parijs, 1971.
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maar de filosofie is inmiddels ‘vertekstualiseerd’. De Wille zur Macht wordt een
taalkundige grootheid.
Een van de centrale problemen in het denken van Derrida en de zijnen behelst de
vraag hoe betekenis mogelijk is, hoe wij met woorden, begrippen en signalen de
wereld kunnen aanduiden en in dat aanduiden tot een voor ons zinvol geheel kunnen
kneden. Ook hij volgt daarmee de voetsporen van Nietzsche, waar deze in heel zijn
werk voortdurend op het interpreterend karakter van het denken had gewezen. Waar
elk organisme gehoorzaamt aan de wet van de Wil tot macht, daar zal het steeds
trachten de wereld aan zich te onderwerpen, hetzij via directe uitoefening van geweld,
hetzij via de subtieler methode van het invoegen van de wereld binnen een conceptueel
schema dat bij uitstek op de behoeften van het betreffende organisme (de mens, de
enige die denkt) is toegesneden. In het denken vervormt de mens de op zichzelf
chaotische wereld tot een geordend geheel, waarin hij zich niet alleen thuisvoelt,
maar dankzij die door hem opgelegde orde ook kan heersen18. Zoals boven bleek,
was ook Bataille al van een dergelijke opvatting uitgegaan en had hij met name
getracht de grenzen van die aldus ingevoerde rationele orde te exploreren. Derrida
verbindt deze Nietzscheaanse vraag nu met het structuralistische taalmodel van de
Saussure, die in zijn vooronderstellingen ten aanzien van het ordenend en
orde-opleggend karakter van de taal overigens een sterk aan Nietzsche verwant
standpunt innam. Maar waar de Saussure nog uitging van een statisch model van de
taalstructuur (de betekenissen komen bij de Saussure tot stand op basis van
differenties, maar het netwerk van de differenties ligt bij hem nog min of meer vast),
ziet Derrida het Nietzscheaanse beginsel van het creatieve, scheppende krachtenspel
binnen deze linguale structuur aan het werk. In zijn verbinding van beide modellen
doet

18

De elementen van deze visie liggen over het hele werk van Nietzsche verspreid. Een vroege
en nog onvolgroeide, maar min of meer systematische uiteenzetting daarvan vindt men in
het geschriftje Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischem Sinne (Schlechta III/309-322),
dat in 1969 door Angèle Marietti werd vertaald en een directe invloed uitoefende op de in
de vorige voetnoot genoemde publikaties (F. Nietzsche, Le livre du philosophe. Etudes
théoriques, Aubier-Flammarion, Parijs, 1969, pp. 170-201).
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hij in zekere zin het omgekeerde van Deleuze: introduceerde de laatste het begrip
‘differentie’ binnen het Nietzscheaanse model van ‘kracht’, Derrida brengt de ‘kracht’
binnen in het Saussuriaanse model van differentie, om op die manier beter zicht te
krijgen op de betekenisscheppende aard en werking van de taal.
Ook voor Derrida betekent een woord alleen maar iets dankzij het feit dat het in
een netwerk ligt ingebed. Maar anders dan de Saussure beperkt Derrida dat netwerk
niet tot de kleinste betekeniseenheden van de taal (de ‘woorden’, waartoe de Saussure
de taalstructuur (langue) beperkte), maar vat hij daar ook grotere, reeds vervoegde
of gearticuleerde linguale eenheden onder: uitdrukkingen, zinnen, ja zelfs volledige
teksten19. Een tekst vormt als het ware een netwerk van snijpunten van de daarin
voorkomende (grotere en kleinere) taal-eenheden. En in hun onderlinge werking
worden de afzonderlijke elementen allereerst in hun mogelijke betekenis beperkt.
Meestal kan een woord meerdere betekenissen hebben, maar in het feitelijk gebruik
wordt die veelzinnigheid teruggebracht tot één eenduidig begrip. Dat is de werking
van de context, die het mogelijk maakt dat mensen elkaar zonder al te veel
misverstanden begrijpen.
Toch komen misverstanden voor. De kracht van het ‘geregelde’ spreken is kennelijk
niet zo groot dat elke dubbelzinnigheid uit het taalgebruik is uitgesloten. En dat
moment grijpt Derrida aan. Hoe is het mogelijk dat een dergelijk misverstand zich
voordoet, zo vraagt hij zich af. En als antwoord wijst hij op dezelfde dubbele werking
van de kracht of het spel van de macht dat we al bij Foucault naar voren zagen komen:
kracht (force) beperkt niet alleen, maar is ook scheppend, is ‘potentie’, is pouvoir.
Elke kruising van woorden en hun betekenissen - die in de lijn van Deleuze gezien
moet worden als een verhouding van krachtverschil - brengt op haar beurt nieuwe
betekenissen voort.
Met deze woekering is het statische model van de Saussure dynamisch geworden,
en wel op basis van het Nietzscheaanse begrip van kracht en onophoudelijke
beweging. Elk spreken en schrijven is een wildgroei van betekenisproduktie, die
gewoonlijk onmiddellijk wordt ingeperkt; dan functioneert de ‘context’ als
temperende, regulerende factor. Maar soms

19

Bij de Saussure behoort dit alles tot de parole, die geheel buiten het structuurmodel van de
taal gehouden wordt. Derrida heft deze scheiding tussen langue en parole op, en kan het
netwerk van de taal dan ook zonder moeite met de tekst identificeren. ‘Cet enchaînement, ce
tissu, est le texte’. Men vindt deze wending het best verwoord in het eerste deel van De la
grammatologie, Minuit, Parijs, 1967, en het tweede interview in de bundel Positions, Minuit,
Parijs, 1972, waaruit ook dit citaat genomen is.
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wordt die wildgroei uitdrukkelijk gezocht; de literatuur en vooral de poëzie leven
daarvan. En beide aspecten, aldus Derrida, woekering en snoeiing, behoren wezenlijk
tot elke taaluiting. Om dat te laten zien analyseert hij filosofische en literaire teksten
‘tegen de draad in’. Hij laat zien wat er allemaal in een tekst te lezen valt, wanneer
aan de kracht van het woord de vrije teugel gelaten wordt. Maar helemáál vrij is die
teugel nooit. Want wat we ook doen en hoe we ook spreken, een zekere regel blijft
voorwaarde voor elk gearticuleerd spreken, in zoverre articulatie ipso facto een regel
impliceert. Tussen die twee polen van kracht blijft het lezen en spreken altijd
gespannen, zoals ook Bataille het bestaan verscheurd zag tussen orde en ordeloosheid,
rede en irrationaliteit. Die dubbelheid heet bij Derrida ‘deconstructie’20.
Zou Nietzsche zichzelf in dit alles nog hebben herkend? Het blijft een academische,
en misschien ook weinig terzake doende vraag. Pierre Boudot heeft in zijn boekje
Nietzsche et les écrivains français al eens de staf gebroken over de onbedwingbare
neiging van de Franse auteurs om retorisch met het Duitse orakel op de loop te gaan.
Maar Nietzsche zelf had er al voor gewaarschuwd. In Morgenröte schreef hij: ‘Hoe
moeilijk was het in Athene zo te spreken, dat men de toeschouwers voor de zaak
won, zonder ze door de vorm af te stoten of van de zaak weg te trekken! Hoe moeilijk
is het nu nog in Frankrijk, zo te schrijven!’

20

Zie voor een nadere bespreking van de verhouding tussen Derrida en Nietzsche mijn artikel
Een firmament van krachten en betekenis. Nietzsche en Derrida over de ondermijning van
de waarheid, in Philip Buyck en Kris Humbeeck, De/constructie. Kleine diergaerde voor
kinderen van nu, Eerste reeks (Restant, XV (1987) 2), pp. 3-24. Verder Derrida's
programmatische tekst Eperons. Les styles de Nietzsche, Flammarion, Parijs, 1978;
Nederlandse vertaling: Sporen. De stijlen van Nietzsche, Wereldvenster, Weesp, 1985.
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Ecologische ethiek en antropocentrisme
Henk Jans
Als fysicus, natuurfilosoof en als staats- en wereldburger heeft C.F. von Weizsäcker
nooit verheeld dat hij religieus bewogen en christengelovige is. Dat had men al
kunnen opmaken uit zijn nadrukkelijk pleidooi voor een ‘meditatieve’ benadering
van de héle werkelijkheid, waaraan de mens op een weliswaar eigen maar pregnante
wijze deel heeft en deelneemt1. Op de voorlaatste bladzijde van zijn Wereldbeeld in
de fysica merkte hij terloops op: ‘Ik had alles wat ik hier gezegd heb over de kennis
van de mens ook kunnen uitdrukken in de taal van de religie... Ik heb mij tot dusver
onthouden van deze taal om het misverstand te voorkomen dat het mij zou te doen
zijn om het conserveren van een traditioneel wereldbeeld. De wetenschap zal de
kennis van de mens echter niet begrijpen wanneer zij door haar methoden die kennis
van de mens buitensluit waarover de religie reeds lang beschikt’2. Von Weizsäckers
pleidooi voor een complementaire, meditatieve benadering van mens, levende en
levenloze natuur, is ongetwijfeld te situeren in het geheel van de recente pogingen
om vooral in de Westerse samenlevingen een nieuwe, zogeheten ecologische ethiek
ingang te doen vinden.

Het antropocentrisme in opspraak
Het kernprobleem van die nog uit te vinden ethiek blijkt het sinds kort hevig betwiste
antropocentrisme te zijn: hoe onvermijdelijk en gerechtvaardigd of hoe noodlottig
en verwerpelijk is een ethiek die 's mensen Umwelt uitsluitend waardeert vanuit het
met klem bevestigde primaat van

1

Cfr. H. Jans, C.F. von Weizsäcker: Gecompromitteerde wetenschap, in Streven, december
1987, pp. 226-239; met een bespreking van M. Schüz, Die Einheit des Wirklichen, Verlag
Günther Neske, Pfullingen, 1986.

2

C.F. von Weizsäcker, Het Wereldbeeld in de fysica, Aula, Utrecht/Antwerpen, 19582, p. 205.
Alle verdere verwijzingen naar dit boek worden met WF aangeduid.
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de menselijke zijnswijze én deze wereld bijgevolg, zonder enige schroom en
terughoudendheid, volkomen ondergeschikt maakt aan menselijke behoeften,
doelstellingen of grillen...? Precies deze vraag is onlangs door de Gentse filosoof
Jaap Kruithof aan de orde gesteld. In De mens aan de grens3 zocht hij een ecologische
ethiek te funderen die de valkuil moest vermijden van het eeuwenoude
antropocentrisme dat vrijwel alle wereldbeelden - van christelijke, humanistische en
marxistische signatuur - blijkt te karakteriseren. Merkwaardig genoeg verbond ook
Kruithof zijn ontwerp met een nogal onverwachte herontdekking en herwaardering
van de ‘religieuze’ dimensie. Waarbij men wel dient op te merken dat hij dit religieuze
besef of aanvoelen van een totaliteit (die de mens overstijgt en welke hij te respecteren
heeft) uitdrukkelijk wenste te onderscheiden en te scheiden van alle institutionele
vormen van godsdienstigheid en van elke theïstische interpretatie.
In de bespreking die L. Geerts in dit tijdschrift aan Kruithofs boek heeft gewijd4,
betwijfelt hij nogal sterk of de Gentse hoogleraar er wel in geslaagd is zijn nieuwe
ecologische ethiek op stringente wijze te funderen: indien ‘de mens niet de maat
maar slechts de meter van alle dingen’ is en tegelijk gesteld wordt dat ‘hij een
intrinsieke waarde aan niet-menselijke wezens moet toekennen, staan wij voor een
indrukwekkende contradictie; de intrinsieke waarde van bijvoorbeeld de koeien en
de bomen kan alleen maar “in” die wezens zitten en hoeft niet door een externe
instantie toegekend te worden. Een “intrinsieke” waarde heeft geen vreemde instantie
nodig’ (a.c., p. 522). In de uitvoeriger bespreking in Kultuurleven5 vond Koen Raes
dat Kruithofs ‘totaliteitsfilosofie’ op zijn minst evenveel problemen oproept of laat
bestaan als zij oplost: ‘eerst was sprake van de “totaliteit”, vervolgens van ons
“planetair systeem” en van “onze planeet” (geocentrisme). Nu betreft het nog slechts
eco-systemen en wel in het meervoud. Gaat het om alle eco-systemen, om het systeem
van eco-systemen of om bepaalde eco-systemen? (...) Wat indien we moeten kiezen
tussen eco-systemen, tussen bepaalde wetmatigheden binnen eco-systemen, voor
bepaalde organismen binnen eco-systemen? Wat betekent het “eco-systemen” - die
ook onderling in conflictuele wisselwerking staan -

3
4
5

Jaap Kruithof, De mens aan de grens. Over religiositeit, godsdienst en antropocentrisme,
Epo, Antwerpen, 1985, 220 pp.
L. Geerts, Hoe religieus is Jaap Kruithof?, in Streven, maart 1986, pp. 518-529.
K. Raes, Kan de planeet de mens nog wel verdragen? Bedenkingen bij de religieus-ecologische
kritiek van Jaap Kruithof op het antropocentrisme, in Kultuurleven, februari 1986, pp.
164-174.
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te “behouden en te ontwikkelen”? Zijn de pokkenbacil, het AIDS-virus, de
tseetseevlieg of de spoelworm alle als delen van eco-systemen die intrinsieke waarde
hebben, morele objecten? Het probleem is dat (ook) Kruithof niet aan een
hiërarchisering van waarden ontsnapt, en zolang hij die niet expliciteert en alle
voorgestelde criteria - zoals b.v. het criterium van organische complexiteit als maatstaf
- verwerpt, maar een kleine stap vooruitzet’ (a.c., p. 172). Kruithofs oprechte en
terechte bezorgdheid noopt wel tot verder denken: ‘Kruithof geeft de mens als maatstaf
op, zonder dieper in te gaan op de vraag of het probleem wel is dat “de mens de maat
is” dan wel dat een zeker menstype de dominerende maat is geworden, m.n. een totaal
strategisch-economisch gedefinieerde mens’ (a.c., p. 173).
Raes' commentaar bij Kruithofs eco-centrische norm is minder banaal of
oppervlakkig dan op het eerste gezicht lijkt: ‘Kruithof stelt, exemplarisch, de volgende
eco-centrische norm voor: “Het is moreel niet toegelaten schade te berokkenen aan
eco-systeem X of aan een onderdeel ervan dat onmisbaar is voor het voortbestaan
of de ontwikkeling van X” (p. 111). De lintwormbezitters dienen zich voortaan, als
noodzakelijk deel in de keten die het eco-systeem van de lintworm vormt, ervan
bewust te zijn dat iedere actie om de lintworm in hun lijf onschadelijk te maken een
immorele daad is’ (a.c., p. 173). Tot besluit spreekt Raes zijn overtuiging uit dat ‘de
kloof tussen mens en natuur niet zo groot is als wordt beweerd’ en ‘de (door Kruithof
op de spits gedreven) tegenstelling humanisme/ecologisme dan ook niet
onoverkomelijk is’ (a.c., p. 174).

Schweitzers radicale eerbied voor alle leven
In zijn boek Die Einheit des Wirklichen probeert M. Schüz de ecologische ethiek
van C.F. von Weizsäcker op het spoor te komen6. Ook in dit geval blijkt een al dan
niet aanvaardbaar antropocentrisme de meest stekelige vraag te zijn. Schüz situeert
de pogingen van von Weizsäcker in de lijn van de wat oudere onderneming van dr.
Albert Schweitzer (1875-1965), Nobelprijs voor de vrede in 1953. Zich vooral
inspirerend op Nietzsche en Schopenhauer, was Schweitzer ertoe gekomen de zeer
verreikende ethische im-

6

M. Schüz, O.c., Dritter Teil. Konsequenz des Denkweges: Die Einheit des Wirklichen als
Fundament eines universalen Verantwortungsbewusstseins, pp. 237-270; zie H. Jans, C.F.
von Weizsäcker: Gecompromitteerde wetenschap, in Streven, december 1987, pp. 226-239.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

613
peratief te formuleren van de ‘volstrekte eerbied voor álle (vormen van) leven’. Elke
mens, meende hij, zou tot het inzicht moeten geraken: ‘Ik ben leven dat leven wil,
te midden van leven dat leven wil’7. De mens diende te erkennen dat dezelfde ‘Wille
zum Leben’ die hij in zich ervaart, in alle levende wezens aanwezig is en als mysterie
gerespecteerd moeten worden. Schweitzer wou deze eerbied voor het leven ‘ins
Grenzenlose’ verruimd zien. Heeft de mens eenmaal die universele wil tot leven
erkend, dan kan hij in feite nog twee wegen uit: als ‘passieve’ partner in het
levensproces volhardt hij, evengoed als alle niet-menselijke wezens, in een puur
natuurlijke verhouding tot de conflictuele processen van de wil tot leven (d.w.z. blijft
ook hij onderworpen aan de natuur-wet van de overleving van één bestaan door de
bestrijding en de vernietiging van het bestaan van anderen); als ‘actieve’ partner die
bewust handelt en ingrijpt, kan hij dat nog op twee wijzen doen: remmend of
bevorderend, vernielend of bewarend. Pas wanneer de mens resoluut kiest voor het
actief bevorderen en behoeden van alle leven ‘treedt hij in een geestelijke relatie met
de wereld’8.
Schweitzers hooggestemde en grenzeloos verruimde imperatief is de tot dusver
allicht meest radicale poging om met alle antropocentrisme schoon schip te maken:
hij roept op om álle manifestaties van de wil tot leven te respecteren, de vernietiging
ervan zoveel mogelijk te verhinderen, ze veeleer in hun ontwikkeling te helpen en
te bevorderen. Voor Schweitzer bestaat het wezen van de ethiek in dat ‘appèl’ van
de eerbied voor het leven: zedelijk goed is het behoeden en bewaren van leven,
zedelijk kwaad is leven vernietigen, schaden of het in zijn ontwikkeling remmen.
Met alle begrip en onverholen sympathie voor Schweitzers radicale imperatief
moet ook Schüz toegeven dat daarmee alléén lang niet alle problemen van de baan
zijn. In de praktijk zag ook Schweitzer zich gedwongen - met name als arts in zijn
hospitaal te Lambarene - tot (althans voor hém) pijnlijke keuzen of voorkeuren: ook
hij werd genoopt om niet-menselijk leven voor vreemde doeleinden te gebruiken en
te vernietigen, wanneer dringende menselijke behoeften op het spel stonden op het
vlak van voeding, gezondheid en enigermate menswaardige levensomstandigheden.
Nog afgezien daarvan moest Schweitzer zelfs, als aandachtige waarnemer, erkennen
dat ook in de ongerepte natuur de wil tot leven van vele individuen opgeofferd wordt
en moet worden aan de wil tot leven van anderen.

7
8

A. Schweitzer, Kultur und Ethik, Gesammelte Werke, Band II, München, 1974, p. 377.
A. Schweitzer, Aus meinem Leben und Denken, I, p. 171; p. 239 en vlg.
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In dat verband heeft een, door hem vermelde belevenis meer dan een louter
anekdotische betekenis: hij bekent hoe pijnlijk het hem ooit viel vissen te moeten
doden om een jonge visarend in leven te houden die hij uit de ‘wrede handen’ van
de inboorlingen had gered. Voor nuchtere biologen is dat hoegenaamd geen probleem:
van ‘nature’ accepteert een visarend geen ander voedsel. Schweitzer erkende
volmondig dat dergelijke onvermijdelijke beslissingen (om niet-menselijk leven aan
vreemde belangen op te offeren) altijd ‘enigszins subjectief’ en willekeurig zijn en
wij derhalve de verantwoordelijkheid voor het aldus opgeofferde leven wel moeten
dragen. Maar hij insisteerde dat wij ons daarvan terdege bewust moeten blijven: het
volgehouden bewustzijn van onze verantwoordelijkheid voor - en zelfs schuld aan
- het opgeofferde leven moet ons aanzetten om nodeloos en volkomen willekeurig
aangericht onheil naar best vermogen weer goed te maken. Gaan wij integendeel
gedachteloos door zoals we nu maar al te vaak bezig zijn, dan dreigt volgens hem
het gevaar dat wij alle niet-menselijk leven als minderwaardig en geen enkel respect
waard achten, en desgevallend ‘bepaalde insecten of primitieve volkeren als
waardeloos leven gaan verstaan9.
Schweitzers radicale imperatief laat overduidelijk een aantal vragen open. Moeten
wij werkelijk álle vormen van leven respecteren en zo nodig in stand proberen te
houden omdat zij nu eenmaal door louter natuurlijke evolutie, buiten onze wil en
ingreep om, ooit zijn ontstaan? Zoals K. Raes opmerkte voert deze, tot opperste en
absolute verheven norm tot bedenkelijke consequenties: moeten (mogen) wij b.v.
een groot aantal parasitaire organismen - met hun op zich uiterst ingewikkelde en
ongemeen fascinerende levenscyclus - die bij mens en dier vaak gruwelijke en fatale
ziekten teweegbrengen, inderdaad in stand proberen te houden als boeiende
levensvormen die zich in de loop van een natuurlijk ontwikkelingsproces wisten door
te zetten? Nog scherper geformuleerd; zou het voor het ‘geheel’ van de natuur een
‘onherstelbaar’ verlies zijn mochten sommige van deze organismen voorgoed
bedwongen of uitgeroeid worden?
Vanzelfsprekend kan men, vanuit louter wetenschappelijk standpunt, ook voor
deze organismen een onbevangen interesse en zelfs bewondering opbrengen: die
reikt van... Aristoteles tot de moderne parasitologen! In zijn Over de delen der dieren
zei Aristoteles woordelijk: ‘Ook waar het wezens betreft waarvan het zicht ons
onaangenaam is, reserveert de natuur die ze heeft gevormd wondere vreugden voor
wie ze bestudeert (...) Men mag

9

A. Schweitzer, Aus meinem Leben und Denken, 1, p. 242
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derhalve niet toegeven aan een kinderachtige weerzin tegen minder edele dieren.
Want in alle werken van de natuur gaat enig wonder schuil (...) Men dient dus zonder
weerzin de studie van elk dier te ondernemen in de overtuiging dat elk zijn deel van
natuur en schoonheid realiseert’. En een moderne parasitoloog stelde dat het
verwerpelijk karakter dat wij beschaafde mensen met het begrip parasiet verbinden
‘door de bioloog niet kan aanvaard worden10. Biologen bestuderen, met zo
wetenschappelijk mogelijke methoden, hoe het leven nu eenmaal is, niet alleen bij
de mens, maar bij allerlei soorten levende wezens, om het even of het planten, dieren
of virussen zijn. Zij nemen bij wijze van spreken hun menselijke bril af en proberen
het leven te zien zoals het is (...) Als wij dit doen, zien wij de parasieten niet als
weerzinwekkende en verachtelijke schepsels, en niet eens - op voorwaarde dat wij
emotieloos (dispassionate) genoeg kunnen zijn - als wezens die de mens en andere
levensvormen grote schade berokkenen, maar gewoon als schepselen die binnen het
fascinerende netwerk van alle mogelijke levenswijzen er een aparte methode op na
houden om te voldoen aan de basisbehoefte van alle levende wezens, nl. aan hun
voedsel te geraken’ (o.c., pp. 13-14). Toch besloot ook deze eminente specialist zijn
fascinerende studie met een bijzonder warme hulde aan het adres van de vele
parasitologen die dank zij hun nauwgezet onderzoek talloze mensen (en dieren) veel
leed en schade hebben bespaard en dat hopelijk nog zullen doen; én met de opmerking
dat de strijd tegen deze ziekteverwekkers evenveel aandacht verdient als die tegen
oorlog en honger in de wereld (o.c., pp. 302-303). Het gesmade antropocentrisme,
langs de voordeur van de wetenschappelijke objectiviteit verdreven, komt blijkbaar
wat makkelijk weer binnen langs de achterdeur van een eerlijke zorg om het zijn en
welzijn van de mens, die men toch bezwaarlijk de kwalificatie ‘ethisch’ kan
ontzeggen.

Von Weizsäckers ethisch pragmatisme
M. Schüz heeft er nogal wat moeite mee dat Von Weizsäckers ecologische ethiek
minder radicaal is dan die van A. Schweitzer: ze knoopt veeleer aan bij de, zo men
wil uiteraard antropocentrische praktische imperatief van I. Kant, en bij de
actualisering daarvan door auteurs als Georg Picht en Hans Jonas. Beide laatsten
gaan uit van Kants bekende formulering: han-

10

G. Lapage, Animals parasitic in Man, Pelican Books, University Press, Glasgow, 1957, 320
pp.
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del zo dat gij de mensheid zowel in uw persoon als in de persoon van elke andere
mens altijd tegelijk als doel en nooit als louter middel gebruikt. Kant stond erop dat
de mens nooit, om welke motieven ook, als louter middel of instrument mag, maar
altijd tegelijk ook als doel-op-zich beschouwd en behandeld moet worden. Dit ethisch
uitgangspunt wordt door Picht en Jonas volkomen beaamd maar, in de huidige
omstandigheden, wezenlijk uitgebreid en gepreciseerd in ruimte zowel als tijd. Wat
de uitbreiding in de ruimte betreft: Picht beklemtoont dat, ten gevolge van de
ongehoorde toename van 's mensen technologische macht, de ethische plicht ten
aanzien van de medemens voortaan ook de verantwoordelijkheid voor heel het aardse
eco-systeem impliceert, waarmee het overleven, het leven en goede leven van de
mensheid op onverbrekelijke wijze verbonden is. ‘Wie de verantwoordelijkheid voor
dieren, planten, grondstoffen, de waterhuishouding en binnen kort wellicht ook het
klimaat wil uitsluiten van de verantwoordelijkheid omdat deze nieuwe vormen van
verantwoordelijkheid zich niet meer laten interpreteren met betrekking tot
(inter)menselijke relaties, miskent van bij de aanvang het wezen van de menselijke
verantwoordelijkheid (...) Die (...) reikt juist zo ver als de uitoefening van menselijke
macht’11.
Wat de uitbreiding in de tijd betreft: Jonas beklemtoont dat Kants ethische
imperatief voortaan ook de praktische verplichting impliceert ten aanzien van de
mensheid in de nabije en verre toekomst. Als doelen-op-zich en derhalve objecten
van ethische verantwoordelijkheid moeten voortaan ook nog niet bestaande menselijke
wezens gelden, wier leven en goede leven in groeiende mate afhangt, buiten hun wil
om, van de biosfeer die wij hun zullen nalaten. Jonas geeft toe dat het om een nieuwe
imperatief gaat: ‘zuiver logisch bezien is het opofferen van de toekomst aan het heden
niet meer aanvechtbaar dan het offer van het heden aan de toekomst’ tenzij men
aanvaardt dat de mens die er nog niet is ons toch reeds ethische plichten kan
opleggen12. Jonas' formulering luidt: handel zo dat de uitwerkingen van uw
handelingen verenigbaar zijn met het voortbestaan van echt menselijk leven op aarde.
Natuurlijk heeft Schüz gelijk wanneer hij opmerkt dat Jonas' nieuwe imperatief
slechts een uitbreiding in de ‘breedte’ en niet in de ‘diepte’ voorstelt van Kants
antropocentrische formulering. Maar Jonas zelf is zich daarvan terdege bewust. Een
keer op zijn minst bekent hij dat zijn formulering ingegeven en bepaald (beperkt)

11
12

G. Picht, Der Begriff Verantwortung, in Wahrheit-Vernunft-Verantwortung, Stuttgart, 1969,
p. 336.
H. Jonas, Das Prinzip Verantwortung, Frankfurt, 1979/1980, pp. 35 en vlg.
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werd door wat hij, in de huidige omstandigheden, tegelijk dringend nodig en haalbaar
acht, bij wijze van een min of meer universele consensus. Ook Jonas spreekt het
vermoeden uit dat de moderne miskenning van het transcendente in de wereld wel
eens de grote dwaling van onze verlichte tijd zou kunnen zijn: ‘Ook het vermoeden
dat, wat ik de afschaffing van het transcendente noem, wellicht de kolossaalste
vergissing van de geschiedenis is geweest, ontslaat ons niet van de verplichting om
hier en nu en tot nader order prioriteit te verlenen aan de verantwoordelijkheid voor
wat reeds volop aan de gang is en door ons aan de gang gehouden wordt’ (o.c., p.
231).
Von Weizsäckers aanzet tot een ecologische ethiek vertoont zowel verwantschap
als verschillen met de hierboven summier omschreven bijdragen van Picht en Jonas.
Zijn uitgangspunt is het in vele, al dan niet wetenschappelijke kringen gedeelde besef
dat de wetenschappelijk-technische wereld, zoals die verregaand door menselijke
ingrepen gevormd en omgevormd wordt, een menselijk en/of menswaardig overleven
bedreigt en dat leven nu reeds aanzienlijke schade berokkent. Dit was voor hem, die
aanvankelijk slechts atoom- en astrofysicus was, de aanleiding om een interdisciplinair
onderzoekscentrum op te richten, ‘een instituut voor onaangename vragen, dat de
noodzakelijke voorwaarden voor het overleven zou onderzoeken, voorwaarden zonder
welke dat overleven niet te verwachten is’13. Met de atoombom als meest drastische
voorbeeld voor ogen, heeft J. Habermas, die thans aan het hoofd van dat instituut
staat, het ethische probleem nog kernachtiger geformuleerd: ‘Juist de opgeloste
wetenschappelijke problemen worden voor ons praktische problemen‘14.
Naar Schüz met zichtbare spijt toegeeft, lijkt de ethische imperatief die Von
Weizsäcker formuleert slechts een variante te zijn van het Kantiaanse
antropocentrisme: ‘Als leidende regel moet gelden: geen enkele mens is een
gereedschap en ook gereedschappen mogen slechts tot nut van de mens en niet tot
zijn schade gebruikt worden’ (Der bedrohte Friede, o.c., p. 136). Wie evenwel wat
dieper ingaat op Von Weizsäckers genuanceerde argumentatie, merkt algauw dat
zijn visie op wat ‘nuttig en schadelijk’ voor de mens heet te zijn uitdrukkelijk de
mogelijkheid en zelfs de noodzaak impliceert om het leven en de wereld om ons niet
als louter middel te leren zien, waarderen en behandelen.

13
14

C.F. von Weizsäcker, Der bedrohte Friede, München, 1981, p. 648.
J. Habermas, Vom sozialen Wandel Akademischer Bildung, in S. Leibfried (ed.), Wider die
Untertanenfabrik: Handbuch zur Demokratisierung der Hochschule, Köln, 1967, p. 17.
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Met de nieuw verworven (nog louter wetenschappelijke) ecologische inzichten van
Picht, Jonas en vele anderen verbindt Von Weizsäcker nl. de (her)ontdekking van 's
mensen veelvuldige ándere relaties met zijn ervaringswereld. Die relaties zijn wel
niet in tegenspraak met - maar toch onherleidbaar tot - een puur
objectief-wetenschappelijke benadering die te makkelijk in exclusieve
nuttigheidsoverwegingen en technische maakbaarheden haar beslag krijgt. Door de
onbeknotte erkenning van die relaties met andere, vooral levende wezens, worden
wij ons bewust van het geweld en het ‘onrecht’ dat wij hun aandoen door ze alleen
maar als (nuttige, schadelijke, al dan niet hinderlijke of indifferente) objecten te
behandelen en te mishandelen. Om zowel strikt ecologische als ‘spirituele’ redenen
hebben wij derhalve nood aan een nieuw paradigma, een andere soort ‘wetenschap,
die de samenhang van het geheel onder ogen ziet; en die vragen stelt over de mens
zelf, zijn motieven en doelstellingen; een wetenschap die subject en object niet
principieel scheidt, maar ze erkent in hun wezenlijke verwantschap, hun wederzijdse
afhankelijkheid en onverbrekelijke samenhang’15.
Evenals A. Schweitzer, zij het in een uitgesproken antropocentrische context, heeft
Von Weizsäcker ooit zijn onbehagen geuit ten aanzien van de z.i. te weinig doordachte
manier waarop de mens met alle andere levende wezens omspringt. Dat gebeurde
naar aanleiding van zijn bezoek aan het laboratorium van een bevriende collega,
waar men op grote schaal en met nauwgezette ijver gruwelijke proeven op dieren
deed... ten bate vanzelfsprekend van de medische wetenschap. Het was een
schokkende ervaring, die hij zich voornam nooit meer te willen meemaken. Hij bekent
ronduit dat zijn emotionele vlucht voor die werkelijkheid het gestelde probleem
geenszins oplost. Maar geconfronteerd met de verbazing en het volslagen onbegrip
van zijn collega's wou hij toch een paar bedenkingen kwijt die hij ter overweging
voorlegt: ‘Men twijfelde er zelfs aan of mijn opmerking wel ernstig was bedoeld.
Hoe kan men nu een wetenschap willen beoefenen en tegelijk aanstoot nemen aan
de middelen waarvan zij gebruik maakt? (...) In het gesprek merkte men terecht op
dat men in mijn eigen instituut niet anders omsprong met de atomen dan zij met de
muizen deden (... maar) Waar moet men de grens trekken? En gaat het hier niet
veeleer om een houding dan om het object? (...) En hoe gemakkelijk macht over
atomen kan omslaan in macht over mensen wist ik maar al te goed’ (WF, p. 189).
De tweede repliek van de collega's maakte meer in-

15

C.F. von Weizsäcker, Die Geschichte der Natur, 1948/1979, Göttingen, p. 7.
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druk: ‘Men betoogde dat deze proeven in dienst van geneeskundige doeleinden
stonden. De muizen moesten lijden om mensen lijden te besparen. Bijna had men
mij overtuigd. Maar (...) kan men met een goed geweten verschil maken tussen deze
logica en die van degenen die onderscheid maken tussen mensen van hogere en lagere
orde en zichzelf wijsmaken dat zij de ene mens mogen laten lijden om andere mensen
lijden te besparen? (...) Misschien wel. Maar wanneer men dát aanvaardt, moet men
wél weten wat men doet’ (ibid.).
Von Weizsäcker beslecht deze kwestie niet met apodictische verklaringen: ‘Ik wil
niet proberen ook maar één van deze vragen te beantwoorden. Het gaat op het ogenblik
niet om scherpe onderscheidingen die ons geweten geruststellen om, met de nodige
eerbiediging van deze grenzen, door te blijven gaan zoals tot dusver. Het gaat er voor
de wetenschappelijke onderzoeker veeleer om dat hij beseft, dat hij juist als ieder
ander mens met de geringste van zijn daden medeverantwoordelijk is voor het geheel
(...) Zolang hij bij ieder experiment dat hij doet niet even vanzelfsprekend én even
angstvallig rekening houdt met deze menselijke factor als hij zorg draagt voor het
technische welslagen ervan, kan er geen heil worden verwacht van de wetenschap.
Het gaat hier om een verandering van gezindheid’ (WF, pp. 189-190).

Von Weizsäckers antropologisch idealisme
Met ‘verandering van gezindheid’ is veel meer bedoeld dan de al vaker gehoorde
oproep tot mentaliteitsverandering. In De tuin van het menselijke schetst Von
Weizsäcker een ‘geschichtliche Anthropologie’ die het eigene van het menselijk
bestaan bevestigt en tegelijk probeert de uitwassen van een verkeerd begrepen en
beleefd antropocentrisme uit te bannen. In zijn voorstelling kent het menselijk leven
geen rechtlijnig verloop - in de zin van een gestage, verzekerde vooruitgang - maar
speelt het zich veeleer af op verschillende ‘plateaus’, waarvan hij er vijf opsomt en
benoemt: het nuttige, het rechtvaardige, het ware, het schone en het heilige. Tussen
de activiteiten en opties op die verschillende plateaus (die op zich niet onverenigbaar
zijn) bestaat een voortdurende wisselwerking, waarbij velerlei spanningen en zelfs
crisissen ontstaan (waarvan de milieucrisis slechts één voorbeeld is). En die nopen
op hun beurt tot verantwoordelijke keuzen en beslissingen, die rekening houden met
alle dimensies van 's mensen in-de-wereld-zijn, en met name van andere plateaus
dan datgene
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waarop men desgevallend zijn voornaamste of enige aandacht had geconcentreerd.
In de opsomming van de vijf plateaus zit een bedoelde, opgaande lijn: in de
overgangen van het nuttige naar het rechtvaardige, van het ware naar het schone en
heilige voltrekt zich een bevrijdend proces, dat de mens geleidelijk losweekt van alle
te kortzichtig en krampachtig gehanteerde, individuele of collectieve egoïsmen, om
zich alsmaar belangelozer en onbevangener open te stellen voor de hele,
materieel-spirituele werkelijkheid, waarvan hij deel uitmaakt en waarmee zowel zijn
lichamelijk als geestelijk welzijn op wezenlijke en onverbrekelijke wijze verbonden
is.
Er is niet eens sprake van een breuk of onverzoenlijke tegenstelling tussen het
eerste plateau en de daarop volgende: in het nastreven van het nuttige (de technische
beheersing) overstijgt de mens al in een eerste moment, en krachtens een vermogen
dat hem van nature toekomt, de behoeften en noden van het ogenblik, ten bate van
een planbare toekomst die hem vrijer en tot een cultuur scheppend wezen maakt.
Die, op een terechte kennis en ‘beheersing’ van de natuur gebaseerde,
nuttigheidsoverwegingen lopen echter, aan zichzelf overgelaten, vroeg of laat vast
in de impasses van allicht niet eens bewuste, individuele of collectieve egoïsmen...
tenzij ze gerelativeerd, gecorrigeerd en van hun ‘blindheid’ genezen worden op het
plateau van het rechtvaardige. Daar situeert zich de eerste ontdekking van een ‘geheel’
dat de mens ethische verplichtingen oplegt die verder reiken dan zijn gerechtvaardigde
uitoefening van technische macht. De technisch vaardige en sociaal rechtvaardige
mens ontdekt gaandeweg nog andere waarden, waarmee hij in een nog meer van alle
eigen-belang gezuiverde relatie kan treden. Op het plateau van het ware, dat men
onvoorwaardelijk bereid is te erkennen, openbaart zich een werkelijkheid, die wel
toegankelijk is voor de mens maar geenszins afhangt van zijn wil, zijn wel en wee:
‘een bevrijdende ontnuchtering’ (o.c., p.141 en vlg.). En zelfs het ware dat elke
wetenschap althans in principe belangeloos nastreeft, put geenszins de hele menselijke
ervaring uit. Ook als wij b.v. de wetenschappelijke verklaring omtrent vlinders,
kolibri's en orchideeën letterlijk uitgeput hebben, blijken we nog in staat te zijn tot
de waarneming van hun vaak pregnante schoonheid. Het schone is een werkelijkheid
aan de andere kant (jenseits) van angstvallige zelfverdediging, van overdreven en
doorgedreven zucht naar zelfbehoud. En in de erkenning van het heilige tenslotte
geeft de mens het laatste restant van een hebberig en destructief antropocentrisme
helemaal prijs... en bevindt zich daar onvermoed wel bij.
Von Weizsäcker geeft toe dat de hier geschetste ‘opgang’ geen louter redelijke of
verstandelijke aangelegenheid is. Hij beseft maar al te goed dat
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‘emotionele betrokkenheid’ in vele, met name wetenschappelijke kringen een kwalijke
reputatie heeft. Toch blijft hij pleiten voor een hogere ‘Vernunft der Affekte’16, die
ons meer over de werkelijkheid openbaart dan een louter verstandelijke benadering.
Die affectieve bewogenheid is trouwens al onmiskenbaar en terecht aanwezig bij
vele gepassioneerde zoekers naar rechtvaardigheid en waarheid, maar uit zich nog
sterker in de esthetische en religieuze ervaring. Het feit dat emotionele betrokkenheid
ook dubbelzinnig en zelfs dubieus kan zijn, betekent alleen dat ze wel beproefd en
uitgezuiverd dient te worden, maar niet dat ze geïgnoreerd en nog minder als irrelevant
afgewezen mag worden. Die hogere ‘Vernunft der Affekte’ is het wat m.i. steeds
meer mensen tegelijk diep-verdrietig en toornig-opstandig maakt, telkens als zij weer
eens merken hoe nodeloos en willekeurig, om te eenzijdig beklemtoonde motieven
of imperatieven, natuur- en cultuurlandschappen, planten en dieren, onherroepelijk
verminkt of vernietigd worden. Er is een andere benadering mogelijk en geboden
van deze, onze wereld die in een diepere zin toch niet ván ons is. Een benadering als
die van de dichter A. Tennyson in een paar verzen over een plantje in een barst
(cranny) van een muur:
Flower in the crannied wall,
I pluck you out of the crannies,
I hold you here, root and all, in my hand.
Little Flower - but if I could understand
What you are, root and all, and all in all,
I should know what God and man is.

Bij wijze van besluit
Bij wijze van besluit laat ik nog even Von Weizsäcker zelf aan het woord met een
doordenkertje op de laatste bladzijde van zijn Wereldbeeld: ‘De wetenschap is slechts
een deel van de geestelijke en existentiële beweging van onze tijd, die niet meer
tevreden is met symbolen maar een stap dichter bij de dingen zelf tracht te komen.
Daarbij balanceren wij, moderne mensen, als het ware op het scherp van een mes
tussen twee tegenovergestelde gevaren. We kunnen op een oppervlakkige manier
conservatief zijn en telkens weer opnieuw de overgeleverde symbolen voor de dingen
zelf

16

In Der Garten des Menschlichen, o.c., pp. 225-252. In zijn bespreking van Kruithof (noot
4) wees ook L. Geerts op een nodige, zij het kritische herwaardering van de ‘emotionaliteit
in het menselijke besluitvormingsproces’ (a.c., pp.523-525).
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houden. Maar we kunnen ook op een oppervlakkige manier revolutionair zijn en mét
de symbolen de dingen zelf overboord gooien. In de eeuwen die achter ons liggen
was het karakteristieke gevaar van de godsdienst, dat hij op deze oppervlakkige
manier conservatief was; dat van de wetenschap daarentegen dat zij op niet minder
oppervlakkige manier revolutionair was. Zowel de ernst van de godsdienst als de
redelijkheid van de wetenschap behoren ertoe te leiden dat men dit onjuiste alternatief
te boven komt’.
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Het keerpunt in wetenschap en wereldbeeld
‘vooral in de economie’ (Capra)
Harry Berghs
Ik geloof dat de wereldbeschouwing die vanuit de moderne fysica aan het ontstaan
is niet consistent is met onze tegenwoordige maatschappij, die in geen enkele mate
de harmonieuze onderlinge verwevenheid, die we in de natuur waarnemen,
weerspiegelt. Om zo'n toestand van dynamisch evenwicht te bereiken is een radicaal
verschillende sociale en economische structuur nodig: een culturele revolutie in de
ware zin van het woord. Misschien hangt de overlevingskans van onze hele beschaving
er wel van af of we in staat zijn zo'n verandering tot stand te brengen’. Aldus Fritjof
Capra aan het slot van zijn eerste grote studie: The Tao of Physics (1979). Enige
jaren later heeft hij deze gedachte uitgewerkt in The Turning Point1, een merkwaardig
boek.
Capra, geboren in Oostenrijk in 1940, is natuurkundige. Hij studeerde in Wenen,
verrichtte onderzoekswerk in de theoretische fysica in Parijs en in Londen. Daar
schreef hij zijn eerste studie over de parallellen tussen nieuwe natuurkunde en Oosterse
filosofie. Sedertdien is hij onderzoeker aan de Lawrence Berkeley Laboratories en
docent aan de universiteit van Berkeley. Zijn wetenschappelijke belangstelling reikt
verder dan het eigen vakgebied. Hij legt zich ook toe op de wijsgerige, sociale en
culturele vooronderstellingen en implicaties van de traditionele wetenschap(-pen).
De ondertitel van Het Keerpunt luidt: Wetenschap, samenleving en de opkomst van
een nieuwe cultuur. Het is een omvangrijk en m.i. ook belangrijk werk, omdat het
de verontruste leek toelaat een blik te slaan in de keuken van tal van wetenschappen.
Hij ontdekt er de ingrediënten en recepten van traditionele schotels die een bedreiging
zijn geworden voor de

1
2

Ned. vert. Het Keerpunt, uitg. Contact, Amsterdam, 19862. De citaten in mijn artikel ontleen
ik aan deze Nederlandse vertaling.
De vertaling spreekt van ‘waarnemen’. In het Engels staat er ‘perception’. Dit laatste is rijker
in betekenis dan het pure waarnemen, zoals bij Descartes het ‘percipere’ (‘per-capere’: zich
van een zaak meester maken) een synoniem is van ‘cogitare’: denken (‘co-agitare’: het
samengedreven zijn van alle ervaringsgegevens, zowel de objectieve àls de subjectieve).
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gezondheid van mens en omgeving. Hij leest onthutsende uitspraken over vertrouwde
wetenschappen en hij vraagt zich af waar hij aan toe is. Wetenschapslui die zich
geraakt voelen halen hun schouders op. Ze vitten op details of op een voorbeeld,
terwijl het er op aan komt de context van heel het betoog te vatten. De volgende
bijdrage wil daartoe een hulp zijn. De wat nadrukkelijke aandacht voor de economie
is door Capra zelf aangebracht. Hetgeen daarover gezegd wordt kan dan een stimulans
zijn om zelf te gaan lezen hoe mutatis mutandis hetzelfde geldt voor andere
wetenschappen.

De crisis en de ommekeer
De culturele revolutie, waarvan sprake in bovenstaand citaat is multidimensioneel.
Zij beïnvloedt alle aspecten van ons leven. Oorzaken en uitwerkingen ervan liggen
in het intellectuele, morele en geestelijke vlak en qua omvang en intensiteit is zoiets
nooit eerder voorgekomen. Er is de reële dreiging van de uitroeiing van alle leven
door de nucleaire waanzin. Lucht-, water-, bodem- en voedselvervuiling leidt tot
een ecologische ramp. De gezondheidstoestand van mensen is zwaar aangetast: in
ontwikkelingslanden heersen ondervoeding, hongersnood en infecties, in ontwikkelde
gebieden woekeren de beschavingsziekten: hartaandoeningen en kanker, depressie
en schizofrenie, sociale desintegratie. De verstoringen van het economisch leven als
inflatie, werkloosheid en ongelijkheid in de verdeling van inkomen en bezit zijn
structurele eigenschappen van de meeste nationale economieën. Capra meent in al
deze verschijnselen eenzelfde krachtenspel te ontwaren. Het hoofddoel van zijn studie
is deze krachten zichtbaar te maken en richtingen aan te geven die tot verandering
kunnen leiden.
Als teken des tijds ziet Capra de radeloosheid bij politici en in de media t.o.v. wat
echt prioritair is en vooral van specialisten die binnen hun vakgebied niet meer weten
waar ze aan toe zijn. Academici die traditionele raadgevers zijn haken af. Economen
hebben geen verweer tegen inflatie en recessie; medici niet tegen kanker en
criminologen niet tegen de misdaad. Ze zien niet dat de kern van de problematiek in
hun traditioneel vernauwd blikveld ligt. Een versplinterende methodologie, typerend
voor academische vakgebieden en voor regeringsdiensten, kan geen soelaas meer
bieden. Het alternatief is deze problemen als systeemvraagstukken te zien, d.w.z. als
onderling wezenlijk verbonden.
Voor een goed begrip van deze crisis is een historisch perspectief vereist.
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Dan pas kunnen we haar als een revolutie begrijpen. Gelet op de oorzaken stellen
we vast dat er drie overgangen samenvallen die de grondvesten van onze huidige
cultuur doen wankelen: 1. de neergang van het patriarchaat, d.w.z. van dertig eeuwen
primaat van de man; 2. het einde van het tijdperk van de fossiele brandstoffen rond
het jaar 2000; 3. het opkomen van een ander zicht op de werkelijkheid: de fameuze
paradigma-omslag of verschuiving in de wetenschappen. Het tempo en de omvang
van de veranderingen en de gelijktijdigheid van deze overgangen maken deze crisis
tot iets uitzonderlijks. ‘De huidige crisis is dus niet gewoon een crisis van individuen,
regeringen of sociale instellingen; het is een overgang van planetair formaat. Als
individuen, als samenleving, als beschaving en als wereldomvattend ecosysteen
bereiken we het keerpunt’ (p. 32-33).
Een culturele revolutie van die aard kan niet worden tegengehouden. We moeten
de vooronderstellingen en waarden van onze cultuur onderzoeken om wat overleefd
is te verwerpen en wat vroeger werd verworpen eventueel te revaloriseren. Daarbij
komt het er op aan geen specifieke zondebokken aan te wijzen, want héél onze cultuur
zit fout. Het model van omvorming dat Capra voor ogen staat is gebaseerd op
verschillende opvattingen van Westerse en Oosterse oorsprong, resp. Toynbee,
Sorokin, I Ching en Tao. Fundamenteel lijkt hem te zijn dat onze cultuur een
stelselmatige voorkeur vertoont voor mannelijke waarden, eenzijdig sciëntistisch
gericht is, rationeel (lineair) denkt en een uitbuiting van de natuur voorstaat die
gepaard gaat met de onderdrukking van het vrouwelijke. De historische achtergrond
hiervan beschrijft hij als volgt: ‘Onze wetenschap en technologie zijn gebaseerd op
de zeventiende-eeuwse overtuiging dat het begrijpen van de natuur inhoudt, dat zij
door de mens en dus door de man mag worden overheerst. Deze overtuiging,
gecombineerd met een mechanistisch model van het heelal dat ook in de zeventiende
eeuw ontstond en met een overmatige nadruk op liniair denken, hebben een
technologie voortgebracht die zowel ongezond als onmenselijk is’ (p. 44).
Zo wekt het geen verwondering dat Capra het keerpunt karakteriseert als een
omkeerbeweging tussen mannelijke en vrouwelijke facetten van de menselijke natuur.
Andere elementen worden aangebracht door het toenemend besef van ecologische
vraagstukken in sociale bewegingen voor het milieu en in politieke bewegingen tegen
kernwapens en -energie en tegen macho-technologie. Er is een verschuiving van
waarden van groot- naar kleinschalig, van materiële consumptie naar zelfgekozen
eenvoud en van economische en technologische groei naar innerlijke ontwikkeling.
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De ommekeer in het denken
Het gaat hier dus niet alleen over de crisis in economische groei, in het geldwezen,
in bewapening of in gezondheid van mens en milieu. Dit zijn immers slechts
symptomen van eenendezelfde crisis, namelijk in onze manier van denken.2 Zoals
tijdens de crisis in de natuurkunde van de jaren twintig ligt de oorzaak in het feit,
dat we begrippen van een verouderd wereldbeeld proberen toe te passen op een
nieuwe werkelijkheid. De nieuwe begrippen in de natuurkunde hebben ondertussen
een dramatische verandering in ons denken teweeggebracht: die van reductionistisch
tot holistisch denken3. Nu de natuurkundigen daarin zijn voorgegaan wordt het tijd
dat ook de andere wetenschappen de grenzen van hun onderliggende filosofieën gaan
verleggen. Maar hoe zijn de natuurwetenschapslui daarin voorgegaan?
In de 16e en 17e eeuw werd de grondslag gelegd voor het paradigma (het
denkkader) dat gedurende drie eeuwen onze cultuur heeft overheerst. Voordien was
het denken organisch. In de beeldspraak van de Moderne Tijd heette de wereld (later
ook de mens en al het levende) een machine. Vandaar was er sprake van
‘mechanisering’ van het wereldbeeld. In de 19e eeuw komt er echter een impuls die
deze denkrichting grondig zal veranderen: de theorie van de evolutie der soorten. De
wereld wordt niet meer begrepen als een machine, maar als een zich wijzigend en
evoluerend systeem. Volgens de klassieke natuurkunde was het heelal op weg naar
een stilstand (‘entropie’), d.i. naar een toenemende wanorde; volgens de
evolutiegedachte van de biologen is er echter veeleer sprake van een overgang van
wanorde naar een weliswaar steeds ingewikkelder orde.
Met Einstein, Heisenberg, Bohr en von Weizsäcker is dan in de 20e eeuw de
nieuwe natuurkunde opgekomen: een nieuwe visie op de wereld die niet zonder meer
door alle natuurkundigen werd aanvaard, maar wel door degenen onder hen die de
technische aspecten van het onderzoekswerk konden overstijgen om aandacht te
schenken aan de wijsgerige vooronderstellingen en implicaties ervan. De klassieke
opvatting van de werkelijk-

2

3

De vertaling spreekt van ‘waarnemen’. In het Engels staat er ‘perception’. Dit laatste is rijker
in betekenis dan het pure waarnemen, zoals bij Descartes het ‘percipere’ (‘per-capere’: zich
van een zaak meester maken) een synoniem is van ‘cogitare’: denken (‘co-agitare’: het
samengedreven zijn van alle ervaringsgegevens, zowel de objectieve àls de subjectieve).
Het Griekse woord ‘holon’ betekent ‘geheel’; vandaar holisme als denken dat refereert aan
het geheel van de onderzochte werkelijkheid, terwijl het reductionisme, zoals verder blijkt,
zich beperkt tot afzonderlijke domeinen en verder nog tot de kleinste bouwstenen ervan.
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heid in de zin van een massieve voorwerpelijkheid werd een vernietigende slag
toegebracht: subatomaire deeltjes zijn geen dingen; het zijn relaties tussen dingen
die op hun beurt als correlaties begrepen moeten worden, enz. Het heelal zelf moet
fundamenteel begrepen worden als een eenheid en de wereld als een ingewikkeld
weefsel van gebeurtenissen (Heisenberg). Deze verschuiving van massieve objecten
naar correlaties heeft verreikende consequenties voor de wetenschap als geheel: geen
enkel ding moet beschreven worden in termen van wat het zelf is, maar vanuit zijn
betrekkingen met andere dingen. De stroom van kennis leidt ons naar een
niet-mechanische werkelijkheid; het heelal lijkt veeleer een grote gedachte dan een
grote machine te zijn (J. Jeans, p. 87). Deze overschrijding van het cartesiaans
dualisme (denken/zijn; geest/natuur; subject/object) ontkracht het ideaal van een
objectieve natuurbeschrijving en betekent het einde van de mythe van de waardevrije
wetenschap. Voortaan zijn wetenschapslui én intellectueel én moreel verantwoordelijk
voor hun onderzoekswerk (p. 88). Het heelal moet begrepen worden als een web van
correlaties; de ruimte is niet zomaar een schouwtoneel met de tijd als een aparte
dimensie; beide moeten begrepen worden als innig verbonden in een vierdimensioneel
proces van een dynamisch gebeuren.
Welnu, deze ontwikkeling van de natuurkunde is belangrijk voor wijsbegeerte,
wetenschappen en cultuur. Het overnemen van haar wetenschapsmodel werd een
ernstige handicap, meer bepaald voor de sociale wetenschappen die traditioneel toch
als ‘zacht’ worden beschouwd, b.v. Economie, politologie, sociologie, culturele
antropologie en geschiedkunde. Het cartesiaanse denkkader is daarvoor vaak uiterst
ongeschikt, zelfs onrealistisch gebleken ‘vooral in de economie’ (p. 192).

De traditionele economie
De fundamentele fout van deze wetenschappen is dat ze het weefsel van de
werkelijkheid in flarden verdelen, waarvan ze dan aannemen dat ze onafhankelijk
zijn van elkaar. Zo komt het dat politologen de economische krachten verwaarlozen,
terwijl economen nalaten aandacht te schenken aan de sociale en politieke realiteit.
Deze hokjesgeest vinden we terug in het overheidsbeleid: een scheiding tussen het
sociale, het politieke en het economische en een doolhof van commissies die naast
of tegen elkaar werken.
Deze versnippering heeft kritische economen die de economische verschijnselen
in hun werkelijk verband wilden bestuderen vrijwel gedwongen
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zichzelf buiten de officiële economische wetenschap te plaatsen. Zo wordt Max
Weber gedoodverfd als historicus, Galbraith en Heilbronner als socioloog, Boulding
als filosoof, terwijl Henderson zichzelf een futuriste noemt. Ook Marx vond het
nodig op het einde van zijn leven te beweren dat hij geen marxist, wel een
sociaal-criticus was, omdat ‘economie’ in die tijd wetenschap van het kapitalistisch
stelsel betekende.
Deze economie bevindt zich in een diepe crisis. Ze kan als wetenschap haar eigen
problemen niet meer aan. Het publiek wordt sceptisch, getuige de opiniepeilingen
en de bevindingen van kaderpersoneel. Collega's uit andere vakgebieden en economen
zelf stellen vast dat De economie op dood spoor is (Hfst. 7). Capra citeert Milton
Friedman die zegt: ‘Ik geloof dat wij economen de afgelopen jaren grote schade
hebben toegebracht - zowel aan de samenleving in het algemeen als aan ons beroep
in het bijzonder - door meer te beweren dan we kunnen waarmaken’. Een bewindsman
in de VS is van mening ‘dat de economische vaklui dicht voor een algemeen bankroet
staan in hun onvermogen de huidige situatie te begrijpen, zowel in hun voorspellingen
als in hun verklaringen achteraf’. En een bewindsvrouwe die als minister van handel
aftrad zei, dat ze haar vroegere baan als professor in de economie niet meer kon
opnemen, omdat ‘ze niet wist wat ze zou moeten onderwijzen’ (p. 197).
De huidige economie is amper drie eeuwen oud. Haar ideeëngeschiedenis vormt
de achtergrond voor het mengelmoes aan begrippen, theorieën en modellen dat haar
kenmerkt. Als voornaamste denkrichtingen worden vermeld: 1. de marxistische; 2.
de gemengde die een nieuwe versie is van neoklassieke en Keynesiaanse en 3. de
post-Keynesiaanse die aanbodeconomie en kritische neoklassiekers vruchteloos tracht
te verzoenen. Grote tekortkomingen van deze economie zijn: 1. de bezetenheid door
de groei, evenzeer aanwezig in het kapitalisme als in het socialisme en tot opium
voor alle volkeren geworden; 2. de sociale ongelijkheid die begrippen heeft gecreëerd
als Derde en Vierde Wereld en het cynisch gezegde: ‘Ontwikkelingshulp betekent
dat er geld van de arme mensen van de rijke landen wordt afgenomen en aan de rijke
mensen in de arme landen wordt gegeven' en 3. het afbreken van het ecologisch
perspectief: sociale en milieukosten worden als ‘externe’ factoren beschouwd, d.w.z.
extern aan het cartesiaanse paradigma, zodat ze ‘ge-externaliseerd’ worden, d.i. aan
elkaar doorgegeven, totdat ze in het milieu of bij volgende generaties belanden.
In De schaduwzijde van de groei (Hfst. 8) wordt aangetoond hoe dit alles niet
toevallig een lichamelijk en geestelijk ongezonde omgeving tot stand brengt.
Kenmerken van deze groei zijn immers: 1. een overstelpende toe-
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name aan afval in het milieu als evenzoveel giftige tijdbommen (naar schatting een
50.000-tal in de VS); 2. een eindeloze toename aan energieverbruik, waarbij de
fysicus Capra opmerkt dat het gebruik van kernenergie opperste waanzin is: ze is
immers noch goedkoop, noch schoon, noch veilig gebleken. Volgens Ralph Nader
is ze het technologisch Vietnam geworden van de VS; 3. een dramatische toename
van een ongezonde omgeving vanwege de petrochemische industrie (de basis van de
landbouw werd verlegd van ‘soil’ naar ‘oil’) en niet het minst vanwege de
farmaceutische. Deze laatste wordt als medisch-industrieel complex gelijkgesteld
met het zgn. militair-industrieel complex: beide gedreven door het fetisjisme van de
groei, van het prestige en van de politieke macht.
Er zal een drastische herziening van de basisbegrippen van de economie
doorgevoerd moeten worden zoals BNP, rendement, produktiviteit en winst. Een
revisie die zo ingrijpend zal zijn dat zelfs de vraag opkomt of de economie als sociale
wetenschap zal overleven (p. 240). In ieder geval kunnen we de huidige (wereld-)crisis
alleen maar te boven komen als de economen zich niet onttrekken aan de
paradigma-omslag die zich ook op andere gebieden aan het aftekenen is. Ze zullen
zich bezig moeten houden met hun impliciet mens- en wereldbeeld en het daarmee
gepaard gaande waardensysteem (p. 200). De oude ideologie van het individualisme,
van atomistisch privé-eigendom en zgn. vrij ondernemerschap zal vervangen moeten
worden door collectieve methoden van probleemoplossingen.

Het systeemdenken
Tegenover de traditionele benadering in de wetenschappen stelt Capra de systeemvisie
in de zin van een algemene systeemtheorie. Hij noemt haar de
‘schoenveterbenadering’4. Ze is erg in tegenspraak met de traditionele denkpatronen,
maar tevens zo vruchtbaar dat wetenschapslui er niet aan voorbij kunnen gaan. Ze
leert ons dat we de natuur niet kunnen reduceren tot fundamentele eenheden als
bouwstenen van de materie. We moeten haar begrijpen als onderling zo samenhangend
dat het geheel zich aan zijn veters omhooghoudt. Daarmee vervalt niet alleen het
idee van fundamentele bouwstenen; er worden helemaal geen fundamentele eenheden
meer aanvaard, dus ook geen fundamentele wetten, vergelijkingen of principes.

4

In het Engels het ‘bootstrap-principle’. Een gedetailleerde bespreking van dit principe met
verwijzing naar zijn bronnen geeft Capra in het laatste hoofdstuk van De Tao van Fysica.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

630
Het heelal wordt begrepen als een dynamisch web van onderling verbonden
gebeurtenissen. Geen enkele eigenschap van welk deel van dit web dan ook is
fundamenteel; ze volgen allemaal uit de eigenschappen van de andere delen en de
totale samenhang van hun onderlinge relaties bepaalt de structuur van het hele web.
De werkelijkheid wordt dus begrepen als een geheel van onderling verweven
betrekkingen die niet in een pyramidevorm van hiërarchieën, maar als een
systeemboom voorgesteld kunnen worden. Elk deelsysteem is een betrekkelijk
autonoom organisme, maar tevens bestanddeel van een groter geheel. Vragen we
naar de plaats van de mens in dit geheel, dan moet ook hij begrepen worden als een
onderdeel van een groter systeem dat zich voortdurend vernieuwt. Dit systeem is
geen individueel organisme zoals in de traditionele opvatting. Het is dit wel volgens
het nieuwe wetenschappelijke inzicht dat de planeet aarde in haar geheel één levend
wezen is. ‘... het functioneert niet alsof het een organisme was; het lijkt echt een
organisme te zijn - Gaia, een levend planetair wezen’ (p. 293). Deze
beschouwingswijze maakt het mogelijk om de biologische, sociale, culturele en
kosmische evolutie te begrijpen in termen van één en hetzelfde patroon van
systeemdynamica. Hierin is plaats voor verschijnselen als geest en bewustzijn. Geest
en materie zijn verschillende aspecten van hetzelfde universele proces. Geest is de
essentie van het levensproces en dus niet alleen een eigenschap van individuele
organismen, maar ook van sociale en ecologische systemen. Bewustzijn is niet slechts
een secundaire eigenschap van ingewikkelde materiepatronen die pas in een bepaalde
fase van de evolutie verschijnt; het is de primaire werkelijkheid en de basis van het
bestaan, zoals mystici haar begrijpen. Capra ziet hier duidelijk parallellen tussen
wetenschap, mystiek, taoïsme, boeddhisme en Teilhard de Chardin. Deze laatste als
een belangrijke stap voorwaarts van de ‘biosfeer’ naar een ‘noösfeer’5.

Op weg naar een nieuwe economie
‘De systeembenadering van het leven is niet alleen een geschikte grondslag voor de
gedrags- en levenswetenschappen, maar ook voor de andere wetenschappen, in het
bijzonder de economie’ (p. 401). De traditionele economie heet ‘gezond’ als ze
aanleiding geeft tot een ongedifferentieerde

5

Bij Teilhard de Chardin is de biosfeer de dunne schil van organisch leven rond de aardbol;
de noösfeer de totaliteit van bewustzijn dat de aarde bevolkt.
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economische, technologische en institutionele groei. Of deze bezetenheid van de
groei nu oorzaak is van ecologische rampen, van wijdverbreide misdadigheid, van
sociale ontwrichting en van een toenemende kans op een kernoorlog valt buiten het
blikveld van de conventionele economen. Ondanks hun insisteren op groei zijn ze
paradoxalerwijze niet in staat tot een dynamische beschouwingswijze. In De overgang
naar het zonnetijdperk (Hfst. 12) wordt de systeembenadering van de nieuwe
economie besproken. Zij laat toe orde te brengen in de heersende begripsmatige
chaos van deze discipline. Uitgangspunt is: de economie zelf als een levend systeem
te beschouwen, d.w.z. als een open (niet-geïsoleerd) systeem van mensen, instellingen
en omringende ecosystemen. Het getuigt van ‘systeemwijsheid’ de niet-lineaire aard
van alle systeemdynamica te doorzien, d.w.z. in te zien dat lineaire ketens van oorzaak
en gevolg er slechts zelden in voorkomen en dat lineaire modellen niet zo geschikt
zijn om de functionele wederzijdse afhankelijkheden van de omvatte, sociale en
economische systemen en hun technologieën te beschrijven.
Systeemwijsheid steunt op eerbied voor de wijsheid van de natuur die uit tal van
organismen bestaat, welke gedurende miljarden jaren in samenhang met elkaar zijn
geëvolueerd via een voortdurend gebruik en hergebruik van dezelfde bodem-, wateren luchtmoleculen. De organiserende principes van deze ecosystemen moeten hoger
worden geacht dan die van menselijke technologieën, die op recente uitvindingen
zijn gebaseerd en vaak ook op lineaire korte termijnverwachtingen. Een ander
argument voor de stelling dat de natuurlijke omgeving niet alleen levend, maar ook
geestelijk is (p. 403).
Uit de niet-lineaire onderlinge verwevenheid van levende systemen volgen twee
belangrijke regels voor het beheren van sociale en economische systemen. Ten eerste:
er bestaat een optimale grootte voor elke structuur, organisatie en instelling; elke
poging om één enkele variabele (winst, efficiency, BNP) zo groot mogelijk te maken
zal onvermijdelijk tot vernietiging van het grotere systeem leiden. Ten tweede: in de
mate dat een economie recycleert zal ze in harmonie met haar omgeving zijn. De
bevolkingsdichtheid van onze planeet maakt dat onze economische systemen in feite
onderling door en door verweven zijn, zodat de belangrijkste problemen van dit
moment een planetair karakter vertonen. Het gaat hierbij om het moeilijke evenwicht
tussen groot- en kleinschaligheid; niet om de keuze voor één van beide. Dit wordt
op een voortreffelijke wijze uitgedrukt in de leuze van de ecologische beweging:
‘Denk op wereldschaal - handel ter plaatse’.
Het systeemdenken Iaat ook toe in te zien dat een economisch systeem
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door fluctuaties wordt beheerst. Er zijn tal van economische kringpatronen met
verschillende periodiciteit ontdekt van korte (5-7 j.), middellange (18 j.) en langere
duur (50 j.). Welnu, een economisch systeem is slechts gezond als het in een toestand
van dynamisch evenwicht verkeert, gekenmerkt door voortdurende fluctuaties van
variabelen. Het instandhouden ervan vergt zowel ecologische als sociale flexibiliteit
en het is een geschikte metafoor deze laatste net zo kostbaar te noemen als olie (p.
404). Ook zullen we soepeler moeten worden in het hanteren van opvattingen en
denkbeelden, omdat economische patronen blijven veranderen en evolueren. Ze
zullen dus slechts doelmatig kunnen worden beschreven vanuit een begrippenkader
dat zelf in staat is tot verandering en evolutie. Dit is het kader van de
multi-disciplinaire aanpak6. Tal van belangrijke recente publikaties gaan in die
richting.
Het herstel van evenwicht en flexibiliteit in onze economieën, technologieën en
sociale instellingen vergt een grondige verandering van waarden. Waardenstelsels
zijn de grondslag en het eigen dynamisme van wetenschap en techniek. Een
verschuiving naar een evenwichtige en flexibele economie vraagt dus een
overeenkomstige verschuiving in waarden: van zelfbevestiging en wedijver naar
samenwerking en sociale rechtvaardigheid, van expansie naar behoud, van materiële
verrijking naar innerlijke groei. Een dergelijke verschuiving blijkt niet beperkend te
zijn; ze werkt bevrijdend en verrijkend. Zij brengt een nieuw ondernemerschap mee
met een eigen verantwoordelijkheid. Niet alles hoeft gedecentraliseerd te worden.
Er is geen behoefte om terug te keren naar het verleden; wel aandacht te schenken
aan alternatieve technologieën. Het geld zal niet meer de enige variabele zijn om de
doelmatigheid van produktie- en distributieprocessen te meten, want ook en vooral
de energie zal daartoe strekken. Het gaat hier om vernieuwbare en milieuvriendelijke
energie, zoals aangekondigd in de titel van het hoofdstuk: Overgang naar het
zonnetijdperk. Deze overgang is bezig zich te voltrekken7.

6

7

Het is beter te spreken van een inter-disciplinaire aanpak, omdat deze precies de
vakspecialisten tot een samenwerking brengt die methodologisch (en niet slechts
organisatorisch) één is, terwijl tevens de eigenheid van elk specialisme tot haar recht kan
komen.
In de zomer na de ramp in Tsjernobyl is er een rapport verschenen, door Duitse geleerden
opgesteld, over de energetische mogelijkheden van West-Duitsland. De twee keuzen:
inschakelen van kernenergie of overschakelen op zonneenergie werden gelijkwaardig geacht
voor wat betreft mogelijk comfort en kosten!
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De opkomende cultuur
De nieuwe visie op de werkelijkheid hier voorgesteld is een diep-ecologische. Een
oppervlakkige is nog te uitsluitend op de mens gericht, terwijl de diepe ecologie de
verantwoordelijke mens binnen de context plaatst van het planetaire ecosysteem.
Deze houding vergt een nieuwe filosofische en religieuze grondslag. Capra bewondert
het Taoïsme dat van ecologische wijsheid getuigt, omdat het zowel de eenheid als
de dynamische aard van alle natuurverschijnselen benadrukt. Men verwijt hem wel
eens een te oecumenische ingesteldheid t.a.v. andere culturen en te gemakkelijk
parallellen te trekken. Men vergeet wellicht dat parallellen geen identificaties zijn
en dat zij veeleer op een convergentie wijzen van inzichten, zowel tussen denkers
uit het Oosten en het Westen als binnen onze Westerse cultuur. In dit verband is het
toch niet zo vreemd b.v. St. Franciscus van Assisi, Spinoza en Heidegger te horen
noemen en waarom ook niet Plotinus, Leibniz, Nietzsche en Whitehead? En dan zijn
er nog Indianen en grote dichters!
Men kan zich wel afvragen of het nieuwe denksysteem niet even ‘hard’ zal zijn
als het traditionele, voorzover het neigt tot technocratisch, hyperindustrieel en
sociaal-Darwinistisch denken. Dit laatste heeft in een van zijn varianten het harde
racisme opgeroepen dat tot op vandaag Auschwitz mogelijk maakt door de historische
werkelijkheid ervan te ontkennen of te bagatelliseren. Het antwoord ligt in de
erkenning van het onderscheid tussen een open en een gesloten systeemdenken.
Alleen dit laatste is ‘holistisch’ in de verwerpelijke betekenis van elk totalitarisme.
De systeemwijsheid van het leven is echter open, evenals het denken dat dit leven
indachtig is en de mens zelf in wie dit denken ter sprake komt. Het nieuwe van dit
her-denken van een oud erfgoed ligt in de planetaire dimensie die het heeft
aangenomen, waarin het lokale handelen niet verwaarloosd wordt: ‘thinking globally,
acting locally’. Het nieuwe ligt ook en vooral in het herdenken van de zin van de
traditie. Onder filosofen werd dat ‘deconstructie’ genoemd: het weer soepel maken
van een verstarde traditie. In die zin zullen politici en economen zich af moeten
vragen wat groei betekent zonder oriëntatie op waarden die de pure gebruiks- en
ruilwaarde overstijgen en sociologen zullen als mensen van wetenschap het sociale
blijvend ter harte moeten nemen8.

8

Het levenswerk van Harry Hoefnagels is één aanhoudende bezinning op het sociale en op
de zin van sociologie als wetenschap. Men leze de concertante bijdragen daarover in: P.
Bruinsma, e.a. (red.), Sociologie als engagement. In dialoog met Harry Hoefnagels, Zeist,
1987. Daarin staat een artikel van mijn hand in de lijn van het bovenstaande: Nieuwe
solidariteit als enthousiasme voor het leven (p. 214-222).
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Dit nieuwe groeit in tal van bewegingen die elkaar beginnen te vinden en waarvan
een van de voornaamste, volgens Capra, de feministische is (p. 428). Zij is een van
de krachtigste cultuurstromingen van deze tijd, waarvan het uiteindelijke doel niets
minder is dan een herdefiniëring van de menselijke natuur. Hij verwacht dat zij een
centrale rol zal spelen in het tot elkaar komen van verschillende sociale bewegingen
uit de laatste decennia. Samen vormen zij de opkomende, androgyne cultuur die nu
gereed is voor de overgang naar het zonnetijdperk9. Hij besluit: ‘Naarmate het keerpunt
nadert beseffen we dat evolutionaire veranderingen van een dergelijke omvang niet
door politieke activiteiten op korte temijn kunnen worden tegengehouden, onze
sterkste hoop voor de toekomst’.

9

Een androgyn of hermafrodiet is een tweeslachtig wezen. Hier wordt de principiële gelijkheid
tussen man en vrouw bedoeld die zich ook maatschappelijk en cultureel moet kunnen
waarmaken.
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De Nederlandse kerk na de dood van Alfrink
Sporen in de sneeuw
Guus van Hemert
Hoe ziet de Nederlandse kerk er vandaag uit? Gewoon als altijd. Gelovigen en hun
voorgangers (m/v) bidden bij stervensbedden, vrijwilligers leiden jeugdgroepen,
priesters, predikanten, ouders, onderwijzers geven catechisatie, met succes, zonder
succes. Belijdenissen en eerste communies worden voorbereid, radio- en
TV-programma's gemaakt, op cassette en video opgenomen en in kringen besproken.
Financiën worden bijgewerkt, collectes georganiseerd voor Derde en Vierde Wereld,
huwelijken geëerd door koorzang, voordracht en stencilwerk, de dagen van Kerstmis
en Pasen uniek gemaakt, kwaad niet verzwegen, wel vergeven. Bekering, roeping
en bestemming krijgen ademruimte.
Soms lijkt het niet veel. Er is teruggang in getal. Veel vieringen waren als een
dovend pitje voor een klein publiek met uitsluitend grijze permanentkrulletjes. Maar
soms was iedereen er, en werd er gejuicht en gezongen. Kortom, de kerk waarin
licht, troost en kracht van de Geest zich zó verbergen dat je nooit echt weet wat er
gebeurt. Want uit de allersaaiste grauwe bijeenkomst kan een grootmoeder het licht
meenemen waarmee zij haar kleinkind, die op dat moment zijn zondagochtend
verslaapt, de inspiratie doorgeeft die hem ooit tot een licht maakt in het volgend
millennium. Grote gelovigen kunnen voortkomen uit het doorgeven van haast dovende
lampjes.
Zo gezien kun je het soms belangrijker vinden dat het geloof wordt doorgegeven
dan hoe het wordt doorgegeven. Commercieel doe je niet veel met die gedachte,
want daar gaat het om succes nú. Pastoraal is het ook al geen sterk idee. Het zou een
pastor tevreden kunnen maken met de grijze krulletjes vóór hem maar hem niet - wat
deze zilveren hoofden zelf ook willen en hopen - een goed woord laten zoeken voor
de hele bevolking. Toch neemt dat alles niet weg dat ik ook geboeid word door
dieptepunten bij het doorgeven van de boodschap - in kwaliteit en kwantiteit - en ik
herinner me dan Paulus' uitroep: ‘áls Christus maar doorverteld wordt’.
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Hoe zeker het ook is dat je dit niet eindeloos kunt oprekken en er een moment komt
dat alleen nog Christus' naam, niet meer zijn geest te vinden valt. Maar dat ogenblik
is er wat mij betreft niet te gauw.
Met deze inleiding hoop ik in ieder geval begonnen te zijn op de plek waar de kerken
zich werkelijk bevinden, in het gewone leven van gewone gelovigen en eenvoudige
bedienaars. Pas van daaruit krijgen de meer beleidsmatige aspecten hun belang. Deze
kwamen van katholieke kant weer eens ter sprake rond de dood van kardinaal Alfrink.
Niet alleen overigens bij katholieken. Ds. C.P. van Andel heeft in Trouw de duidelijke
voortgang van de oecumene tijdens diens ambtsperiode genoemd. En in ruimere zin
werd Alfrinks verschijnen destijds, op de zwart-wit TV, met zijn droge Nijkerkse
spreektoon, in eerlijke aarzelingen, eerlijke zekerheden en de flonkeringen van zachte
humor, voor het Nederlandse volk - met zijn traditie van onderlinge eerbied tussen
de zuilen - een oecumenisch gegeven. Eén flits van deze humor wil ik niet onvermeld
laten. Eind jaren dertig is van hem, professor in de bijbelkunde, zijn kamer uitgebrand,
dus ook zijn persoonlijke papieren. Vlak voor het schooljaar begon, al zijn
aantekeningen kwijt. Toen hij de ramp overzag, zei hij: ‘Ik geloof dat ik maar over
de brief aan de Hebreeën ga lesgeven, want daarvan had ik geen enkele aantekening’.
Zo'n man kan een brand overleven. Misschien kun je ook de jaren zestig als een
brand of minstens een vuurproef zien. In Nederland was een katholicisme gegroeid
dat door sociale emancipatie, gunstige politieke verbonden (schoolstrijd!), duidelijke
houding in de oorlog, en zoveel andere redenen sociologisch sterk genoeg stond om
met de inculturatie, de worteling van het geloof in de cultuur, binnen de Westerse
wereld bezig te zijn. Deze was begonnen in Frankrijk (waar nuntius Roncalli, later
Paus Johannes, er een eigen ontwaken aan had beleefd). In Nederland bestond een
bloeiende gemeenschap met genoeg geloofs- en studievitaliteit om daarmee verder
te gaan. In contact met de welvaart en media-vernieuwingen van de jaren zestig kon
dit wel eens een stormachtig proces worden. Temeer omdat in het begin van de eeuw
bij de ‘integralisten - modernistenstrijd’ (parallel aan protestante discussies over de
letterlijkheid van de Schrift) veel kwesties eerder uitgesteld dan opgelost waren. Er
bestond een catechetische achterstand, rond de genesisverhalen, ethische inzichten,
nieuw wereldbeeld. Rome heeft nauwelijks gewerkt aan oplossingen daarvoor. Er
was dus werk te doen, dat inderdaad samen te vatten is onder het woord inculturatie
in de moderne Westerse cultuur. Dit werk is nog volop
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bezig. Een van de grootste taken daarin blijft de overgang van een statisch naar een
evolutionistisch of dynamisch wereldbeeld.
Terugkijkend ziet men hoe Alfrink in dat proces heeft gestaan. Met openheid voor
de mogelijkheid van andere gezichtspunten en met de menselijke kwaliteit om in
zo'n proces de eenheid te bewaren. Maar vanuit een eerder behoudende dan
vooruitstrevende persoonlijke instelling. Zowel Schillebeeckx als Simonis hebben
dat rond zijn dood bevestigd.
Dit gegeven is niet zonder belang. De Romeinse machtsingreep uit de jaren zeventig
komt erdoor extra in het licht van overbodigheid te staan. Het toont nog eens ten
overvloede aan dat het niet nodig geweest was bisschoppen te benoemen die geheel
vreemd waren aan wat serieuze mensen in Nederland en elders als pioniers in een
nieuwe tijd aan het proberen waren.
Tenzij - dat moet eerlijk erkend - tenzij men in Rome zich een katholicisme
voorstelde dat de encycliek uit 1968 over de geboortebeperking zou accepteren, of
zich er een slecht geweten door laten bezorgen, of de dubbelhartigheid zou opbrengen
van de miljoenen die de paus op zijn reizen toejuichen, maar er niet aan dénken zich
thuis aan die encycliek te houden. Nee, als het de bedoeling was hier ooit een ander
katholicisme te krijgen dan dat wat - met praktisch heel het katholieke volk over de
wereld - deze feilbare zendbrief over de pil ziet als een vergissing, een tweede kwestie
Galilei, dán is het optreden van de Romeinse instanties vanuit hun standpunt
gerechtvaardigd.
Maar nogmaals, als het hen om serieuze inculturatie in de Westerse wereld gaat,
dan hebben ze, door een hardwerkende inventieve kerkprovincie zo te beledigen,
een fout gemaakt, ook vanuit hun eigen standpunt.
Nu je vandaag in geheel de maatschappij een herijking, een nuchter hernemen ziet
van wat in de jaren zestig, begunstigd of opgepept door economische meewind,
uitgeprobeerd werd, kun je zeker zijn dat het katholieke leven aan een eigen
stabilisering van binnenuit toe was. Maar juist deze mogelijkheid is bedorven op het
moment dat zij zou kunnen gaan werken. Schatten aan kwaliteit en inzet zijn
gediskwalificeerd juist toen zij aan degelijkheid begonnen te winnen. Je kunt daarbij
denken aan een verhaal uit Amundsens jeugd. Bij barre kou was hij skieënd op weg
naar een tentenkamp waar mensen op hem wachtten. De duisternis viel, hij vervolgde
zijn weg. Nog steeds geen kamp. Toen besloot hij om te keren en naar zijn
uitgangspunt terug te gaan, wat hem bijna het leven kostte. De volgende morgen
heeft men zijn ski-sporen tot vlak bij de tenten gezien. Was hij even doorgegaan,
dan had hij het gehaald. Op zo'n gebeuren lijkt het Romeinse wantrouwen jegens de
Nederlandse vernieuwing. Wat zou er een
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bitterheid en een energieverspilling voorkomen zijn door in vertrouwen verder te
gaan. De erkenning, rond Alfrinks graf, van zijn wijsheid en geloof, van zijn kwaliteit
en trouw, maar ook van zijn behoudende instelling, bevestigen op een tot nu toe nooit
uitgesproken manier dat de ingreep niet nodig geweest was.
Je kunt je dan afvragen of het nu weer twintig jaar moet duren voor de loyaliteit
en degelijkheid van de acht mei-beweging erkend wordt. Serieuze mensen die dit
minimum aan democratisch ethos willen vormgeven dat voor de huidige mens nodig
is om God te herkennen. Zij worden in een kwaad daglicht gezet, terwijl ze gewoon
bezorgde pastorale mannen en vrouwen zijn, die graag hebben dat hun kerk niet voor
schut staat in de cultuur waarin zij leven en bij de mensen van wie zij houden. Ernstige
zielzorgers die - ik spreek als een dwaze - vaak intenser de hitte van de dag gedragen
hebben dan hun beschuldigers.
Ondertussen ligt er een polarisatie waarbij de beide polen elkaars kwaliteiten
mislopen. De overgave en overtuiging van de behoudenden profiteert niet van de
creativiteit en wetenschap van de vooruitstrevenden en andersom. Krachten die tot
opbouw zouden moeten zijn, halen het geheel van het lichaam niet meer (Wie The
Chosen en The Promise van Chaïm Potok gelezen heeft, denkt hierbij zeker een
moment aan de parallelle situatie in het jodendom en de poging die te overwinnen).
Een lichtzijde in die toestand is de toename van oecumenische contacten. Ook de
behoudenden kennen die. Het extreem conservatieve Katholiek Nieuwsblad vindt
onderdak juist bij het zeer rechtse gereformeerde Nederlands Dagblad in Amersfoort.
Een vraag is nog hoe de situatie invloed heeft op de rol van de katholieke kerk
voor het geheel van het volk. Met name in de ethische discussie die gaande is rond
geboorte, leven en dood. Wat je ziet gebeuren is dat de bisschoppen zich vastpinnen
op absolute visies: bijvoorbeeld ‘nooit leven doden’, met de nadruk op nooit. Deze
houding zou een zekere ethische nobelheid of grootheid bezitten als dit magisch
standpunt zich ook uitstrekte over het doden in de oorlog. Nu dit niet zo is, verliest
die absoluutheid haar zin, ja wordt schadelijk, en maakt dat de bisschoppen buiten
de ethische discussie in dit land geraken. Hun aandacht gaat vaak meer naar de
absoluutheid van hun standpunt dan naar de verdedigde waarde, meer naar hun eigen
gezag dan naar de ethische ernst waarmee op nieuwe situaties - die vaak inderdaad
niet kosjer zijn - gereageerd moet worden. Het ontneemt aan hun toon de warmte en
overtuiging als zij de christelijke waarden van eerbied voor het leven,
verantwoordelijkheid voor de schepping en de uniekheid van de persoon verdedigen.
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Gelukkig zijn er de andere katholieken: theologen, bestuurders, verplegenden, artsen,
moeders, die vanuit de priesterlijkheid van het volk Gods en hun katholiek geweten
met meer nuances, en daarom meer ernst, voor deze zelfde waarden staan.
Gemakkelijk is het niet voor hen door de houding van de bisschoppen. Er ligt echte
treurigheid in als, eigenlijk heel on-katholiek, een extreme vleugel de centrale plaats
krijgt.
Toch moeten wij de bisschoppen zelf niet te zwaar vallen. Ze zijn er nu eenmaal,
It's all in the game: het hebben van ontoereikende bestuurders hoort erbij als men
de niet geringe voordelen van een episcopale, ja papale kerkstructuur wil behouden.
Je bent niet katholiek vanwege de zekerheid altijd goede bisschoppen te hebben,
maar om de gevariëerde rijkdom van Christus' geest in een aldus bijeengehouden
gemeenschap. Waarbij nog komt, dat zelfs de meest conservatieve Nederlandse
bisschoppen niet star stilstaan. Zij hebben meningen over bijvoorbeeld het heil der
ongelovigen of de letterlijkheid van Genesis die tweehonderd jaar geleden nog als
ketters beschouwd zouden zijn. Bovendien zullen zij met hun tekorten toch grote
delen van hun dienst zinnig verrichten - wat ik met míjn tekorten ook voor mijn werk
hoop.
En wij Nederlanders zullen iets meer moeten leren om - op zijn Italiaans - kerkelijke
wetten niet uit te voeren maar te relativeren. Of nee, daar is ook een echt Nederlandse
weg voor: ‘Niet vanuit het kerkelijk wetboek naar het evangelie kijken, maar vanuit
het evangelie naar het kerkelijk wetboek’. In grote menselijke vrijheid de structuren
respecteren maar nooit het heil van mensen daarvan afhankelijk stellen.
Je ziet katholieken dat ook algemeen doen. Het KRO-programma ‘honderd jaar
dokteren’ toonde in november '87 een voorbeeld hoe ouders en artsen daar rond
kunstmatige inseminatie in katholieke ernst hun levensbeslissingen namen.
En hiermee zijn wij dan weer terug bij de laag waar wij begonnen: de gewone
mensen. Daarbij mag nog één ding opgemerkt worden: dat het gewone pastoraat de
gelovigen niet in de steek laat. Op het niveau van de parochiële zielzorg wordt haast
overal een open evangelie vormgegeven, in aandachtig voorbereide liturgie en serieuze
Schriftuitleg. Daar hoor je nooit een woord over verbod van de pil. De geest van
waaruit gepreekt wordt is veeleer deze: dat de zo waardevolle natuurwet niet statisch
opgevat mag worden, omdat zij, zoals heel de evoluerende natuur, een bewegend
gegeven is. Er wordt in de plaatselijke gemeenten (ook in Limburg) een open en
levend geloof doorverteld.
Zo doet zich het merkwaardig verschijnsel voor dat pas wanneer iemand ophoudt
te praktizeren, zijn beeld van de kerk door de bisschoppen be-
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paald wordt. Dan is hij immers op kranten en media aangewezen en daar springen
vaak juist (de goede media niet te na gesproken) de meest fundamentalistische
uitspraken van kerkleiders in het oog. Zo staan wij voor de paradox dat zodra iemand
onkerkelijk wordt, hij, via de journalistiek, onder directe invloed van de bisschoppen
komt. Dat merk je met name bij jongeren. Je mag dan zelf overtuigd zijn dat de
kerken een beproefde, de eeuwen trotserende nuchterheid, inspiratie tot goedheid,
oriëntering van levensbestemming geven, jongeren weerleggen je ernstig of spottend,
met fundamentalistische kerkelijke uitspraken die ze gisteren in de krant gelezen
hebben.
Graag zou je hun dan de rust en de uitdaging van een uur gebed, zang en
verkondiging toewensen op een zondagmorgen of zaterdagavond - of nee, niet één,
in één keer leer je het niet: dus een wekelijks gezochte dienst. Omdat er nog steeds
niets beters gevonden is om het licht en het vuur door te geven. En als ik dan toevoeg:
hoe slechter en hoe saaier een dienst is, hoe meer kans een deelnemer heeft om te
tonen dat het hem om God, om inspiratie te doen is, en niet om theater - dan moet
men dit maar als een extreme mening van schrijver dezes beschouwen. Wel één die
je soms nodig kunt hebben om over een dood punt heen te komen.
Maar deze bereidheid tot het doorstaan van saaiheid is natuurlijk alleen maar de
grondhouding. Ieder wordt toegewenst dat hij van daaruit een persoonlijke plaats en
houding vindt die hem ook vreugde geeft.
En vast en zeker zit er wel ergens een grootmoeder, een baboesjka, die de kunst van
de innerlijkheid nog verstaat, aan haar kleinkinderen te denken, biddend dat dezen
die vreugde zullen proeven. En waarom niet? Per slot van rekening is de kleinzoon
van Trotzki ook alweer gewoon een gelovende jood.
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‘Haast u. De laatste roos ontbladert’
De poëzie van Carlos Drummond de Andrade of de herkenning van
het feitelijke1
Bart Vonck
Carlos Drummond de Andrade werd in 1902 geboren in Itabira do Mato Dentro, in
de deelstaat Minas Gerais, Brazilië. Hij stierf in augustus 1987. Zijn poëzie wordt
nogal vaak vastgepind op de typische kenmerken van het Modernisme2. Ofschoon
de dichter Drummond onder die kunstvorm ten doop werd gehouden, is zijn poëzie
toch meer dan een exponent van die literaire stroming.
Drummond wil in zijn gedichten telkens weer het feitelijke - al dan niet geïroniseerd
- herkennen en de logische banden ervan met de realiteit aanduiden. Het gaat dus
wezenlijk om een proces van herkenning en niet van erkenning; zoveel wordt duidelijk
uit de gedichten die dateren uit de periode tussen 1935 (na de bundel Moeras der
zielen) en 1959 (voor de bundel Les der dingen). In die periode is Drummond behept
met een uitgesproken wantrouwen tegenover wat hij zegt én doet. De dichter
registreert niet langer de werkelijkheid maar wil er een nieuwe scheppen. De kern
van Drummonds poëtica - herkenning van het feitelijke - is het resultaat van een
literaire evolutie. Het is interessant te zien door welke watertjes de dichter zijn verzen
heeft geloodst vooraleer hij echt tot die kern doordrong en haar aanvaardde als
uitgangspunt van zijn poëtische waarneming.

1

2

De titel van dit artikel is een citaat uit het gedicht Verkoop van de roos, uit De roos des volks
(1943/1945). Zie A. Willemsen, Carlos Drummond de Andrade. Gedichten, De Arbeiderspers,
Amsterdam, 1980, p. 93.
Hiervoor kan men raadplegen: A. Willemsen, o.c., p. 241 e.v.; H. Ter Nedden & J. Iven, Uit
de bek van de hel, Kritak, Leuven, 1980, pp. 35-39. Voor een algemeen overzicht van de
poëzie van Drummond is ook aan te bevelen: Mechtild Strausfeld (Hrsg.), Brasilianische
Literatur, Suhrkamp Taschenbuch 2024, Frankfurt/Main, 1984. Zie hierin het artikel van
Antônio Cândido, pp. 173-207.
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In de eerste bundels (1930, 1934) treffen we reeds de thema's aan van zijn hele oeuvre,
echter op een wijze die nog slechts van verre herinnert aan de thema's van de eerste,
baldadige fase van het Braziliaanse Modernismo (vanaf 1922). De ongerijmdheid
van het introverte ik (‘krom’ en ‘gauche’ met de woorden van Drummond) gaat
samen met een mengsel van trots en verlegenheid, met de hachelijkheid van de relatie
tot de andere ikken of tot de maatschappij, met de onmogelijkheid van kennis en
communicatie en met de ontoereikendheid van liefde en taal; al die ingrediënten
zouden kunnen leiden naar een doodernstige poëzie, ware het niet dat de ironische
toets die ernst ondergraaft. Het filosofisch geschraagde, pessimistische levensgevoel
van de latere Drummond is hier nog niet systematisch aanwezig. In het latere werk
(1940-1948) is dat wel het geval. Daar verschijnt dan ook het bepalende en
onoplosbare dilemma ‘kunstenaar versus engagement’, samen met wat men graag
meta-literatuur noemt: poëzie over poëzie. Een verdere ontwikkeling in deze laatste
richting, wellicht gevoed door ontgoocheling over het na-oorlogse wereld-gebeuren,
leidt tot het haast klassieke formalisme van de belangrijke bundel Claro enigma
(Helder raadsel, 1951). In dit en later werk treft ons de volstrekt unieke toon van
streven naar onthechting en tegelijk niet-kunnen-loslaten, van zelfspot en artistiek
meesterschap.

Het levensgroot dilemma
Als Drummond de realiteit van zichzelf of van de hem omringende wereld wat àl te
diep in de ogen kijkt - en haar daarbij ‘erkentelijk’ wil zijn - verliest hij de hem zo
typische registratiemogelijkheid. Daarbij komt hij in een dubbel dilemma terecht, in
beide gevallen onoplosbaar: ofwel wil hij zich met de wereld inlaten terwijl hij
eigenlijk over zijn persoonlijk bestaan staat gebogen, ofwel wil hij zich met zichzelf
bezighouden terwijl hij eigenlijk om de wereld bekommerd is. Drummond raakt
m.a.w. verstrikt in een beweging (naar zichzelf en/of naar de wereld) die hem
weghoudt van het meest vitale punt van zijn poëzie: de afstand. In die afstand vindt
de registratie haar uitgangspunt.
Afstand en afstandelijkheid - wat geenszins hetzelfde is - zijn voor de moderne
dichter zo essentieel als water voor een vis. Een dichter die ‘zijn handen vuilmaakt’
als hij zijn woorden betrekt bij het socio-economische en politieke veranderingsproces
van in casu Brazilië, verliest de afstand die het kenmerk is van de ‘moderne’ poëzie.
Hierin overstijgt Drummond het Modernisme. Bij Drummond verscherpt de ironie
die uit de afstandelijk-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

643
heid voortkomt het perspectief van de registratie. Getuige hiervan het gedicht De
taart3:
Aan de eindeloze tafel aten wij
de eindeloze taart
en eensklaps at de taart ons op.
Wij zagen onszelf gekauwd, verorberd
door de sponzige mond.
Binnenin het deeg weten wij niet
wat ons gebeurt maar buiten
betreurt de eindeloze taart
aan de eindeloze tafel die hij voorzit
onze afwezigheid
nostalgische vraatzucht.

Drummond heeft zijn poëzie willen confronteren met een zeer streng en veeleisend
ik, dat hoe dan ook in het gedicht zelf een synthese tot stand wil brengen tussen een
wereld-engagement en een bestaans-filosofie. Die synthese zal echter op een fiasco
uitlopen, zowel voor de dichter als voor de burger met politieke verantwoordelijkheid.
Drummond vestigde zich in 1934 in Rio de Janeiro en is er tot 1945 chef de bureau
op het ministerie van onderwijs. Na een korte periode als redacteur van het
communistische dagblad Tribuna Popular - daartoe uitgenodigd door de legendarische
Luis Carlos Prestes - wordt hij aangesteld bij de monumentenzorg waar hij zal blijven
tot zijn pensionering in 1962. Het redacteurschap bij Tribuna Popular kan hij maar
waarnemen zolang zijn vertrouwen in het communisme als partijleer en
wereld-engagement ongerept blijft. Als dat vertrouwen wegkwijnt wordt hij voor
een keuze gesteld die een fundamentele weerslag zal hebben op zijn poëzie: bestaan
en wereld proberen te veranderen door het investeren van betekenis, of de
werkelijkheid alleen maar registreren. Van die werkelijkheid probeert Drummond
op afstand de relatieve beweging en stilstand poëtisch in kaart te brengen.

Het ‘gekromde’ ik en de wereld
De mislukte poging tot synthese van engagement en reflectie leidt in Drummonds
poëzie tot het thema van de onrust. Die onrust kent haar oorsprong in de sterke
ik-betrokkenheid van de dichter (introversie) en ze

3

Voor deze en andere vertalingen, zie A. Willemsen, o.c.
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voert naar een mythologische toeschouwer-instelling (projectie). Drummond wordt
hier geconfronteerd met het probleem van de identiteit. Hij schetst zichzelf als ‘het
volledig gebogen ik’, een vervorming die hij naar eigen zeggen vanaf de geboorte
heeft ondergaan, en die hem zo eigen is dat zijn (vervormende) waarneming de wereld
slechts als vervormd kan begrijpen. Daarvan zijn talrijke sporen terug te vinden in
zijn poëzie:

Gedicht met zeven gezichten
Bij mijn geboorte zei een kromme engel,
zo een die in het donker leeft:
Ga, Carlos! wees GAUCHE in het leven.

Geheim
Poëzie is onmededeelbaar.
Blijf krom in je hoek.
Heb niet lief.

Deze ‘gekromdheid’ is een terugkerend thema in Drummonds werk. Het is een
emotionele kern waarrond de poëtische ervaring wordt geordend. De vraag die vanuit
dat kerngegeven telkens als dilemma opduikt is: als de poëzie het ‘ik’ tot haar
hoofdgegeven maakt, hoe kan dan uit deze private, onreine materie iets ontstaan dat
de aandacht van andere mensen verdient? Drummond is ervan overtuigd dat zijn ‘ik’
(eigenlijk hét ik) niet geworden is wat het had kunnen worden, het is verbrokkeld.
Een schoolvoorbeeld van deze verbrokkeling is het gedicht Verzen bij het vallen van
de avond:
Nu voel ik dat de tijd op mij zijn zware
hand laat vallen. Rimpels, tanden, kaalheid...
Een groter aanvaarding van alles,
en de angst voor nieuwe ontdekkingen.
Een stuk van jou doorboort de nevel,
vliegt misschien naar Bahia en laat andere
stukken achter, uitgestrooid over de atlas,
't Land van de Glimlach en je zwarte min.
Welk dwarrelen van dingen in de deemster!
Welk een rijkdom! waardeloos, 't is waar.
Men zou ze moeten vangen, samenvoegen
tot een wijs geheel, schoon ook waarneembaar:
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een soort orde, of een licht, een vreugde
dalend over het berooide hart.
En die niet was de roes der twintig jaren
noch afstand doen van het verkorene,
Maar de doordringing in 't gewillig hout,
een zweefduik in een zwembad, zonder moeite,
een vondst die ons geen pijn doet, een versmelting,
als een inzicht in het universum,
gekocht met zout, met rimpels en met haar.

Bovenstaand gedicht is ontstaan toen de auteur de individualistische, lyrische toon
wilde overwinnen, en met veel omhaal van woorden sociale en politieke poëzie begon
te schrijven. Drummond stelde zich toen o.m. de vraag: heeft de dichter wel het recht
andere mensen met zijn gemoedsevoluties en -bewegingen, met de eigenaardigheden
van zijn leven op te zadelen? Vereist het Besef van de wereld (Sentimento do Mundo,
1935/1940) niet veeleer inzicht in het relatieve, in het voorbijgaande van het
individuele rijk der herinneringen? Toch blijft de lezer voortdurend oog in oog staan
met die slepende ontevredenheid die zich rond het ‘ik-denken’ heeft vastgeklit. Aan
het ‘ik’ blijft schuld kleven, en die schuld wordt niet weggewist door grootse
socio-politieke doelstellingen voorop te stellen. Van in het begin was in de poëzie
van Drummond de opvatting aanwezig dat wij ‘in een zeer slecht gemaakte wereld’
leven. De idee van het ‘verkeerd-zijn’ van de wereld wint steeds meer veld en voert
de lezer zelfs naar een ondermijnde voorstelling van de maatschappij als een
‘vermolmde, vervallen wereld’. Die wereld bestaat dan uit structuren en instellingen
die onenigheid en onrecht voortbrengen en die de mensen ertoe dwingen in
eenzaamheid, contactarmoede en egoïsme verstrikt te geraken. De uitspraak van
Lord Byron ‘Freedom is the poetry of politics’, wordt door Drummond radicaal van
de hand gewezen. De ‘inkrimping’ van het bestaan krijgt op het niveau van de
maatschappij te maken met angst:

Internationaal congres van de angst
Tijdelijk zullen wij niet de liefde bezingen,
die gevlucht is nog onder de souterrains.
Wij zullen de angst bezingen, die omarmingen steriliseert,
wij zullen niet de haat bezingen, omdat die niet bestaat,
bestaan doet slechts de angst, onze vader en onze vriend,
de grote angst voor binnenlanden, voor zeeën, voor woestijnen,
de angst voor soldaten, de angst voor moeders, de angst voor kerken,
wij zullen de angst voor dictators bezingen, de angst voor democraten,
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wij zullen de angst voor de dood bezingen en de angst voor na de dood,
vervolgens zullen wij sterven van angst
en boven onze graven zullen gele en bange bloemen bloeien.

Angst blijft een centraal motief, ook in de latere evolutie naar een meer gepolitiseerd
dichterschap. De poëzie uit ‘de politieke periode’ (vanaf 1942) is niet zozeer gebaseerd
op politieke overtuigingen maar op een pessimistische visie op de polis/maatschappij.
Ze drijft op een innerlijke onrust waarbij echter de solidariteit met de naaste(n) in
de wereld de plaats inneemt van de individuele problemen.

De bloem en de walging
Gebonden aan mijn klasse en aan een paar kleren
ga ik in het wit door grijze straten.
Melancholie en goederen beloeren me.
Moet ik voortgaan tot kokhalzens toe?
Kan ik, zonder wapens, rebelleren?
Vergeefs poog ik me te verklaren, de muren hebben geen oren.
Onder de huid der woorden liggen codes en geheimschrift.
Het zonlicht verlicht zieken en hernieuwt ze niet.
De dingen. Hoe treurig zijn de dingen, onnadrukkelijk beschouwd.
Deze weerzin uitbraken over de stad.
Veertig jaar en geen probleem
nog opgelost of zelfs gesteld.
Geen brief geschreven noch ontvangen.
Alle mensen gaan naar huis.
Ze zijn minder vrij maar hebben kranten
en spellen de wereld, wetend dat ze haar verliezen.

De autonomie van het gedicht
Het thema van de onrust krijgt een objectieve geldigheid waar het op de poëzie zélf
wordt betrokken. In het gedicht uit zich het leven via een geheel eigen structuur. Het
gedicht kent bij Drummond een autonomie die aan het leven wordt ontzegd. Ook
hier is Drummond meer modernist dan de modernisten. De overgevoelige dichter
die Drummond is gaat tot op de bodem van het Modernisme en overstijgt aldus al te
simpele recepten. Herhaaldelijk laat Drummond de lezers weten dat hij de esthetische
wens koestert om iets te scheppen dat in zich besloten is. Zijn poëzie is dan een
verkenningsproces van het poëziegebeuren zelf. Enkele voorbeelden kunnen dit
autonomiekarakter illustreren:
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Poëzie
Ik heb een uur lang zitten denken aan een vers
dat de pen niet schrijven wil.
En toch zit het hier binnen,
rusteloos, levend.
Het zit hier binnen
en wil er niet uit.
Maar de poëzie van dit moment
overstroomt mijn hele leven.

Geheim
Poëzie is onmededeelbaar.
Blijf krom in je hoek.
Heb niet lief.
Ze zeggen dat er geweervuur is
binnen het bereik van ons lichaam.
Is het revolutie? liefde?
Niets zeggen.
Alles is mogelijk, alleen ik onmogelijk.
De zee stroomt over van vissen.
Er zijn mensen die lopen op zee
als liepen ze op straat.
Niet vertellen.
Stel dat een engel van vuur
het gelaat van de aarde zou geselen
en dat de geofferde mensen
genade zouden vragen.
Niet vragen.

Dit laatste gedicht toont hoe de dichter zowel op existentieel als op poëtisch vlak
met het probleem van het gebrek aan contact wordt geconfronteerd. Het is echter
niet zo dat bij Drummond de woorden op hetzelfde rebelse ritme drijven als de andere
verzuchtingen der mensen. Woorden zijn uiteindelijk geen instrumenten tot
verandering. Daarvan is hij zich langzaamaan en pijnlijk bewust geworden. Een
veelbetekenend voorbeeld van een dergelijk bewustwordingsproces vinden we in
het bekende gedicht Het zoeken naar de poëzie:
Maak geen verzen over gebeurtenissen.
Schepping noch dood bestaan voor poëzie.
Voor poëzie is het leven een statische zon,
zonder warmte zonder licht.
Affiniteiten, verjaardagen, persoonlijke belevenissen tellen niet.
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Maak geen poëzie met je lichaam,
dat voortreffelijke, complete en comfortabele lichaam, zo wars van lyrische uitbarsting.
Jouw druppel gal, je grimas van genot of van pijn in het donker
zijn irrelevant.
Bespaar me ook je gevoelens,
die munt slaan uit misverstand en tot verre reizen noden.
Wat je denkt en voelt, is nog geen poëzie.
Zing niet de lof van je stad, laat haar met rust.
Zang is niet de beweging van machines noch het geheim van de huizen.
Het is geen muziek in 't voorbijgaan gehoord; geruis van de zee in de straten dicht bij de
schuimrand.
Zang is niet de natuur
noch de mens in maatschappij.
Voor zang zijn nacht en regen, vermoeidheid en hoop van geen betekenis.
Poëzie (haal geen poëzie uit de dingen)
elimineert subject en object.
(...) Dring geruisloos door in het rijk der woorden.
Daar bevinden zich de gedichten die wachten geschreven te worden.
Ze zijn verlamd, maar er is geen wanhoop,
kalmte en koelte heersen op het onberoerde oppervlak.
Daar zijn ze dan, eenzaam en zwijgend, in dictionaire staat.
Leef samen met je gedichten, voor je ze schrijft.
Heb geduld, wanneer ze duister zijn. Blijf kalm, als ze je treiteren.
Wacht tot elk zich vormt en zich voltooit
met zijn macht van woord
en zijn macht van stilte.
Dwing het gedicht niet uit de limbus los te komen.
Raap niet van de grond op het gedicht dat was gevallen.
Tracht niet het gedicht te vleien. Aanvaard het
zoals het zijn uiteindelijke en in de ruimte verdichte vorm
aanvaarden zal.
Kom nader en bezie de woorden.
Elk van hen
heeft duizend geheime gezichten onder zijn neutraal gezicht
en vraagt je, zonder iets te geven om het antwoord,
armzalig of verschrikkelijk, dat jij zou kunnen geven:
Heb je de sleutel?
Let nu op:
ontdaan van melodie en gedachte
hebben ze toevlucht gezocht in de nacht, de woorden.
Nog vochtig en doordrenkt van slaap
rollen ze weg in een moeilijke rivier en veranderen in verachting.

Dit gedicht neemt de woorden zelf als uitgangspunt, stijgt er dan boven uit en bereikt
het onzegbare dat de woorden-op-zich niet kunnen omvatten. Voor dit onzegbare
moeten de woorden capituleren maar ze kunnen het als een mysterievol geheim laten
meedansen, van zodra ze zich op een passende manier tot elkaar verhouden. Sinds
de bundel Claro enigma
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heeft Drummond de onrust niet weten in te dijken, maar door de afstandelijke
registratie van de wet der feiten kan hij blijkbaar op een haast classicistische wijze
een zin voor maat en overmaat doseren. De onrust is geen fatum maar een goed
opgevangen speling van het lot dat zich wel in het hart van de mensen nestelt, maar
wonderwel verdragen wordt, zij het met de nodige ironie. Eens te meer wordt duidelijk
dat de sleutel tot de poëzie van Drummond te vinden is in zijn concept zélf van de
poëzie. De autonomie van het gedicht vormt voor Drummond en voor andere dichters
die het probleem van de ‘moderne’ literatuur (‘la modernité’, zoals Mallarmé zegt)
tot in hun scheppingsdaad zélf laten doordringen, de sleutel tot het rijk van de
betekenis.
Het oeuvre van Drummond ontspringt aan een voortdurende en eenzame zoektocht
naar het ‘alledaagse’ leven met wat dit leven aan het klaarblijkelijk onbetekenende
bezit. Het leven wordt opgevat als ‘un paysage moral’ doorvorst door een scherpe
en rusteloze intelligentie in dienst van een gevoel dat in de afstand zijn juiste maat
vindt. Daardoor openbaart het alledaagse via geduldige registratie zijn geheim
betekenisveld. Dit alledaagse ligt wel erg veraf van de uiterlijke omstandigheden en
gebeurtenissen. Voor Drummond geldt, net als voor P. Valéry, ‘les événements
m'ennuient’. Zo luidt trouwens het citaat dat de dichter zijn bundel Claro enigma
meegeeft. De relatie tot de wereld blijft voor Drummond essentieel en hij heft die
relatie ook nooit op; het gaat er echter vooral om een nieuwe relatie tot de wereld
uit te vinden. Een proces waarvoor de ‘bevindingen’ van de woorden van essentieel
belang blijken te zijn.
Drummond is één van de vertegenwoordigers van wat A. Willemsen de ‘minimale
mens’ noemt, één van de getuigen van ‘de essentie, het absolute minimum dat het
leven nog als zodanig kan definiëren, het leven op sterven na dood, maar leven,
ontdaan van uiterlijke werkelijkheid, herinnering, tijd’. Die zoektocht naar de
‘minimale mens’ is onverenigbaar niet met belangstelling voor maar met
daadwerkelijke betrokkenheid bij en participatie in gebeurtenissen. Drummonds
interesse gaat niet ‘naar wat verandert, maar naar wat niet verandert. Het is het
verschil tussen bewegen en stilstaan, buiten en binnen, maatschappij en individu,
doen en zijn, existentie en essentie, beeld en idee, het leven in ruimte en het leven
in tijd; het verschil ook in levenshouding: “vita activa” en “vita contemplativa”,
betrokkenheid en scepsis: zelfs het verschil in humor: ironie als leedvermaak,
sarcasme, tegen of ten koste van iets of iemand - en ironie als filosofische
levenshouding tegenover het menselijk tekort’4. Door het mo-

4

Ibidem, Nawoord, pp. 253-254.
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dernisme te overstijgen heeft Carlos Drummond de Andrade aansluiting gevonden
bij een opvallende beweging in de Braziliaanse literatuur, de ‘Machadiaanse lijn’,
zo genoemd naar de dichter Machado de Assis. In de context van de Braziliaanse en
Latijns-Amerikaanse literatuur staat Drummond als een dichter die vrijheid en
bevrijding anders dan alleen maatschappelijk verklaart: de mensen ‘zijn minder vrij
maar hebben kranten en spellen de wereld, wetend dat ze haar verliezen.’
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Vlaamse literaire kroniek III
Het gras in de duinen
Leo Geerts
In de eerste twee afleveringen (januari en februari 1988) werd gepoogd een beeld
op te hangen van tien jaar Vlaams proza. Volledigheid was onhaalbaar, tientallen
auteurs kwamen niet aan bod. Anderzijds werd er wel uitgeweid over a-literaire
boeken zoals In naam van mijn klasse van de vakbondsmilitant Jan Cap. Waar begint
en waar eindigt ‘het literaire’ van literatuur? Enerzijds verwacht de lezer interessante
stof, anderzijds knapt hij af op clichés, structuurloze verhalen of banaliteiten. ‘Het
literaire’ staat niet los van het totale veld van taaluitingen; het is alleszins een medaille
met twee kanten. Misschien is het zinnig te vertrekken van de vraag, waarom sommige
mensen schrijven. Een antwoord is makkelijker vanuit onvolmaakt werk dan vanuit
literaire juweeltjes die ‘het literaire’ tot hun bestaansreden hebben gemaakt, waarin
de motivering van de schrijver dan ook op het tweede of derde plan komt of liefst
zelfs onzichtbaar is geworden. Om bij mijn titel te blijven: de duinen zeggen dit
duidelijker dan het schaarse gras.

Schrijven als moeizame oprisping
Het leuke aan een perfecte satire is dat de niet-zo-leuke inspiratie, de onvrede met
mens en maatschappij, wordt opgeheven door de zeggingskracht van de auteur.
Omgekeerd ontstaat de ongein van half-literatuur uit de vormeloosheid van de
oprisping. De wind van waanzin (Uitgeverij H, Antwerpen, 1987) van Harry
Verbeeck mankt vanaf het begin op twee ongelijke benen: de satirische verbeelding
wordt daardoor onderuit gehaald door de gemelijkheid. Tot overmaat van ramp wordt
bovendien grofheid nogal eens verward met geestigheid. Ook de oprispingen lopen
de satire in de weg.
Joker (Uitgeverij H, Antwerpen, 1987) van Dirk Jan Luyten is een Antwerps
kroegenboek, dat gelukkig minder geteisterd wordt door roddel dan
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de mondreclame beweert. Het boek is ontstaan uit de frustraties over een weggelopen
vrouw en de daaruit dan weer voortkomende frustraties over de onvermijdelijke
scharrels. De auteur was zo verstandig zichzelf te presenteren als een schlemiel die
niet beter wil lijken dan hij is en daardoor - ondanks enkele patserige anekdotes en
zegswijzen - de lezer voor zich inneemt. Zonder deze kwaliteit en zonder zijn vlotte
stijl was deze oppervlakkige schets van een vrijgezellenbestaan onverteerbaar
geworden.
Zinniger is de thematiek van Carthago Herrezen (Manteau, Antwerpen, 1987),
het tweede boek van Dirk van Babylon. De aidspsychose in homofielenkringen is
inderdaad een reeks oprispingen waard. De stijl is niet altijd zuiver. Ik knap af op de
mededeling: ‘de aidspreventie die zich, zoals iedereen weet, voornamelijk via seksuele
betrekkingen verspreidt’. Tja, aids zelf wordt, zoals algemeen geweten, via affiches
en folders doorgegeven... De auteur probeert zijn reflecties op de dagdagelijkse
huisartsenpraktijk structuur te geven door er flardsgewijs een toneelstuk over aids
in te verweven. Bovendien gaat het daarbij meer om de discussies over de opvoering
dan om het stuk zelf. Zo ontstaat derdegraadsverwarring. Over de aidspsychose leer
je meer uit een kort getuigenis van de Duitse cineast Rosa von Praunheim in Der
Spiegel van 15 februari 1988. Praunheim zelf is nog steeds sero-negatief, al heeft hij
aan den lijve meegemaakt hoe het onderzoek alleen al tot paniek, overspanning en
levenswalg kan leiden. Het sterkste uit zijn getuigenis is echter dat de zekerheid
besmet te zijn ook een heel intense resignatie, een gemoedsrust kan veroorzaken.
Wie alles tegelijk wil zeggen, zegt niets meer. Een schrijver mag niet vertrekken van
directe impulsen of onoverzichtelijke thema's, tenzij hij ze koel en vanop een
verhelderend standpunt overschouwt. Het schaakspel in Leuven (Uitgeverij H,
Antwerpen, 1987) is een autobiografisch verhaal van Hans Devroe. Nu is de
autobiografie het genre dat het meest bedreigd wordt door allerlei details die voor
de auteur belangrijk zijn, maar die de structuur van zijn verhaal bedreigen. Devroe
past daarom een bekende ingreep toe: autobiografie naar aanleiding van een terugkeer
naar het landschap van de jeugd, in dit geval naar Leuven. Op zich een goede poging.
Maar de lezer blijft niet achter met de heldere indruk van een grillig schaakspel; hij
blijft achter met de indruk dat hij twee verschillende puzzels door mekaar gegooid
heeft. Jammer, want dit boek probeert ten minste een coherente visie op het eigen
leven te ontwikkelen. Een troost: voor Lovanienses staan er leuke ‘oprispingen’ in.
Het volgende voorbeeld zal vele krantenlezers doen grinniken; het gaat over een niet
nader genoemde ‘kwaliteitskrant’: ‘We hebben een rubriekleider die zeker competent
is en meestal kalm blijft, maar hij heeft een naïeve verering voor
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proffen. Dus wordt er af en toe zolenlikkerij van collega's en assistenten gepubliceerd.
De laudatio, de hagiografie... minder mijn genre’. Ondanks het leuke van dergelijke
oprispingen dragen ze niet bij tot de structurering van de thematiek.
De belijdenissen van J.B. Hemelryckx (Bert Bakker, Amsterdam, 1987) van
Boccaccio-vertaler Frans Denissen is minder overladen met autobiografische details
en krijgt daardoor meer lijn. Bovendien hanteert Denissen nogal wat ironie tegenover
zijn held: een vertaler die als twee druppels water op Frans Denissen lijkt. Deze
ironie moet eerst en vooral de schrijfimpuls zelf relativeren: ‘Hij was de schrijver
J.B. Hemelryckx. Die aan de kost kwam door boeken te vertalen. Die daarnaast, als
schnabbel, om die kost wat hartiger te maken, één avond per week les gaf aan het
conservatorium. Die daar bovenop, en ook weer als schnabbel, van tijd tot tijd een
boek recenseerde voor een krant. Maar hij was niet de recensent J.B. Hemelryckx,
niet de leraar J.B. Hemelryckx, niet de vertaler J.B. Hemelryckx. Hij was de schrijver
J.B. Hemelryckx. En daarmee zat hij nou net in de knoop. Hij was namelijk een
schrijver die niet schreef’. Dit is een mooi brokje Vlaamse cultuurgeschiedenis: de
creativiteit die in onderwijs, vertaalbedrijf, journalistiek en andere begeleidende
instanties van de literatuur zelf uitgeleefd wordt, staat op de rand van die literatuur,
maar komt er zelden nog over. Ironie is leuk - bijvoorbeeld over de manier waarop
J.B. Hemelryckx lid wordt van de communistische partij en kort daarna geroyeerd
-, maar bladzijden lang ironie over hondepoep, lastige muggen en andere kwalen van
de mensheid, dat wordt snel melig. De enige echt treffende bladzijden in dit boek
zijn gewijd aan de afschuwelijke ziekte en dood van een broer. In die pagina's is
Denissen een schrijver.

Pulp als houvast
Eén ding moet je de pulpauteurs, waarin uitgeverij Nioba zich een beetje specialiseert,
nageven: ze vertrekken niet van oprispingen, maar van de basiskenmerken van het
pulpgenre. Enkele thema's: de atoomexplosie, de computerisering van de wereld,
paranormale gaven, variaties op het proefbuisbaby-thema, oorlog der planeten,
abnormale kinderen die de wereld overnemen, sadomasochistische pathologie... De
problemen zijn bekend: het is moeilijk nog een originele variant te bedenken, even
moeilijk is het uitwerken van een pointe die terugslaat op het hele verhaal; moeilijkst
van al is de invulling met een leesbare stijl die niet uit louter clichés bestaat. Guy
Didelez komt vaak met een goed bedenksel, zoals de paranormale
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non Zuster Virginia (Nioba, Lier, 1986), die mensen ‘helpt’ sterven. Euthanasie is
nu eenmaal één van onze moderne angsten. Liefst kleedt Didelez dit in met wat
religieuze en pathologische motieven. Dat duwt hem dan in de richting van een
misdaad als pointe, wat niet meteen zo verrassend is. Eén keer lukt hem wel een
meesterlijke pointe: in De man, de vrouw, de spin uit de bundel Veronica (Nioba,
Lier, 1987) wordt een droom liefst maar drie keer verschillend geïnterpreteerd,
waarbij de laatste interpretatie zeer sinister afloopt. Wat Didelez echter mist, is stijl.
‘Hartverscheurend gehuil’, ‘een onverkwikkelijk avontuur’, ‘een vreemde drang’,
moet het? Dezelfde vriendelijkheden en kritiek kun je formuleren op het werk van
Patrick Bernauw Verschroeide Aarde (Nioba, Lier, 1986). Ik sla een willekeurige
pagina op: ‘vreselijk toegetakeld’, ‘een onmetelijk hoge berg’, ‘op de rotsen te pletter
geslagen’, ‘tot moes geslagen massa’, ‘helse pijnen’, ‘verschrikkelijk verminkt’...
Zeker, het is een soort jeugdliteratuur, maar kan het niet wat draaglijker?
Precies de stijl en de psychologische invulling maken de - minder op science-fiction
of effecten bedachte - verhalenbundel Coeur Craquelé (Nioba, Lier, 1987) van Guido
Devos veel sterker. Onderhuids speelt de angst voor vrouwen - in het thema van het
‘klem’ raken bijvoorbeeld - in deze verhalen bovendien de rol van intrigerende
ondertoon. Effecten zijn beter, indien ze dergelijke angsten - zonder ze al te duidelijk
op te dringen - bespelen.
Wie nog best van al banaliteiten vermijdt en bovendien originele variaties bedenkt
op de afgezaagde thema's is Julien C. Raasveld in Ab Ovo (Nioba, Lier, 1987). In
Entlösung 2022 (Zal wel Endlösung moeten wezen?) wordt langzaam maar zeker
ons aller angst voor die computer- of kaartbediende automaten, die soms zo nukkig
kunnen zijn, opgedreven tot je er letterlijk de adem bij verliest. Wel ontstaat in dit
verhaal, zoals in enkele andere, het probleem van de vertelinstantie. In de laatste zin
moet de schrijver zijn personage verlaten om het overlijden te kunnen meedelen.

Het smeden van romannen
De tegenpool van de roman-als-oprisping of de obligate genre-verkenning van de
pulp is de deskundig gesmede turf, waarin zoveel mogelijk actuele en/of historische
gegevens zijn verwerkt. Een beetje de traditie van veelschrijver Simon Vestdijk, de
‘romannensmid’ bij uitstek. Het is vrij moeilijk aan te duiden waarom deze romans
niet echt overtuigen. Ze zijn deskundig gemaakt, ze bevatten interessante thema's,
die ondergebracht zijn
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in een afgeronde, alles-omvattende compositie, ze zijn niet slecht geschreven. Ze
zijn alleen maar dood.
Scherven (Manteau, Antwerpen, 1987) van Axel Bouts is zo'n turf. De ondertitel
luidt: Kroniek van de familie Adams en van de 20e eeuw. Alles zit er dan ook in:
Eerste Wereldoorlog, interbellum, Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog, 1968,
het Tweede Vaticaans Concilie, de Derde Wereld, het terrorisme, de
bevrijdingstheologie. Een en ander wordt met mekaar verbonden door de
uiteenlopende familieleden. Wat er aan mankeert, is precies dat het allemaal te goed
klopt. Beste voorbeeld: één lid van de familie heeft ooit aan een armoedig korporaaltje
in de Eerste Wereldoorlog water gegeven. Hitler, snapt u? Die mocht immers niet
ontbreken. Je leest het met de glimlachende verwachting dat de auteur nog vele zulke
slimmigheidjes zal inlassen. En het gebeurt met de regelmaat van een tikkende klok.
Nergens wordt je verrast. Alles bevestigt je in de eenmaal vastgelegde verwachting.
Cortés of De Val (uitgeverij H, Antwerpen, 1987) van Willy Spillebeen doet
hetzelfde voor de veroveringstocht van Hernán Cortés in Mexico. Een voorbeeld van
Spillebeens deskundige aanpak: niet Cortés is de spil van het boek, maar zijn page;
die kan later ook aan het hof van Montezuma verblijven en nog later missionaris
worden, zodat hij een historisch indringender beeld kan schetsen dan de veroveraar
zelf. Er zijn ook referenties naar de hedendaagse conflicten tussen gerechtigheid en
barmhartigheid (zoals de flaptekst zegt!), naar de antropologische, eurocentristische
basis van de conquista en de daaruit resulterende onmenselijkheid. Een boek dat aan
alle verwachtingen voldoet en daardoor juist oninteressant is.

Dagboek, novelle, roman, notitie
Eén middel om aan de vele problemen van de literaire vormgeving te ontsnappen is
het schrijven van een dagboek. Daniel Robberechts voert nu al een leven lang strijd
tegen de dode fictie-als-fictie. Tegen het personage (Manteau, Brussel, 1968) was
een titel als een manifest. De Grote Schaamlippen, later omgedoopt tot Open Boek,
een dynamische zelfbeschrijving (Nijgh & Van Ditmar, Den Haag, 1969) bestond
vooral uit dagboeknotities van 12.12.1965 tot 21.09.1966. Dagboek '64-'65 (Manteau,
Antwerpen, 1984) begint op 01.01.64 en eindigt op 08.12.65. Het nieuwe deeltje in
de reeks Dagboek '66-'68 (Kritak, Leuven, 1987) verkondigt al op de eerste pagina:
‘De roman-met-personages is ondenkbaar zonder een hele-
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boel postulaten die gewoon niet meer aanvaardbaar zijn’. Exeunt in dezelfde adem:
Henry James, Kosinski, Proust. Maar wat dan wel? Wat is dat ‘onvermoede
interessante’ dat door de klassieke romanvorm wordt uitgesloten? Het antwoord in
het dagboek is door de werkelijkheid achterhaald: Aankomen in Avignon (Manteau,
Brussel, 1970) en Praag Schrijven (De Bezige Bij, Amsterdam, 1975) kozen een
stad als personage. Het laatste begint in november 1967 en wordt weldra geschreven
door de gebeurtenissen van de Praagse Lente zelf, waardoor het documentair ook
een soort standaardwerk is geworden.
Maar wat moeten we ondertussen met de - vaak niet te duiden - fragmentjes
informatie, beschouwingen, citaten, notities, droomfragmenten en oprispingen tussen
01.01.64 en 28.08.68? Ik citeer het slot: ‘Di 2808. Stedelijk museum, twee minuten
stilte voor Tsjechoslowakije. Op de Dam discussies van studenten over
Tsjechoslowakije. Sigmacentrum: ik hou het er net twee minuten uit. Rondvaart.
Slecht eten in een restaurant van de Nieuwendijk. Door de walletjes gekuierd. Aan
een terras van Damrak gegeten. W 280868. Een seks-blaadje. Rijksmuseum.
Veroordeeld tot eenzelvigheid. Even kotsmisselijk van een museum als van een kerk
als van een sigmacentrum’. Goed, dit gaat over weinig belangrijke feiten, al had ik
liever een motief voor de weerzin tegen museum, kerk, sigmacentrum dan het
nietszeggende ‘kotsmisselijk’. Maar ook het verslag over de bezetting van het Paleis
voor Schone Kunsten in Brussel is zeer beperkt. Wel treft de eerlijkheid van de
evaluaties: tegenover auteurs die een auteur het spreken onmogelijk maken, tegenover
een uitgever, tegenover het gebrek aan ironie bij de Parijse studenten... Maar hier is
de dagboekbeperking nefast voor het ‘onvermoede interessante’ dat je verwacht.
Vollediger is Robberechts uiteraard in de beschrijving van zijn perikelen met uitgeverij
De Standaard, Manteau en Nijgh & Van Ditmar. Maar dat is petite histoire. Voorlopig
is niet duidelijk wat we hiermee moeten. Wel zal een latere biograaf, als die er in
onze anti- of pseudo-biografische gebieden ooit komt, heel wat schrijfprocessen
kunnen reconstrueren.
Ondanks de bezwaren van Robberechts - die overigens aan Rilke wel toegevingen
gunt wat Malte Laurids Brigge betreft - blijven de pogingen om een romanvorm te
vinden boeiend. Bart Plouvier probeert vertellen en nabeschouwing te verbinden
in de herinneringen van een zeeman die bezig is een scheepje in een fles te bouwen
(De Maquette, Nioba, Lier, 1987). Een mooi stramien, maar het thema krijgt niet
echt de diepgang die je verwacht. Veel indringender en amusanter is de cineast Frans
Buyens in Spiegels zonder kwik (Manteau, Antwerpen, 1987), een parabelachtig
verhaal over het samenleven van een man met een draak, schapen, robots,
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een skelet en een meisje. Door deze ironische inkleding wordt de
sciencefiction-fantasie heel licht om lezen. Tegelijk verliest ze haar dwingende kracht.
Boeiend amusement, dat wel.
In zijn nieuwe, zeer dikke roman De eeuw die Beiroet heet (Uitgeverij H,
Antwerpen, 1987) werkt ook Herman Portocarrero verder in de parabelachtige aanpak
van zijn vorige zeer korte romans. De verbalistische schittering - ondanks evidente
taalfouten zoals ‘terwijl’ voor ‘ondertussen’ - haalt het in dit werk eveneens op de
helderheid van de visie die je van een parabel verwacht. Weer is er een schimmige
zwerver, weer is er een wereldcongres, weer zijn er absurde tegenstellingen, een
beetje wat de titel suggereert: de bloedige ongerijmdheid van die prachtige stad in
het Midden-Oosten die door de Israëlische politiek, door de Oost-West-tegenstellingen
en door het religieuze fanatisme is kapotgereten. Jammer, dat Portocarrero het bij
een vaag-ideologische, slechts schijnbaar universele, apolitieke analyse houdt. Men
voelt in zijn geobsedeerde bezigheid wel iets aan van de absurdistische wreedheid
van deze eeuw die inderdaad Beiroet heet, maar er raakt nog teveel ingesneeuwd
onder fascinerende frazes en verbalistische vaagheid.
Aan de tegenpool, met de neus op de hedendaagse realistische mode zit Kristien
Hemmerechts met haar georkestreerd toegejuichte debuut Een zuil van zout
(Uitgeverij H, Antwerpen, 1987). Hemmerechts publiceerde al in het Engels, en dan
nog wel bij Faber & Faber en ze studeerde af op het werk van Jean Rhys. In
vergelijking met Jean Rhys zit Hemmerechts nog met een overvloed aan - in wezen
zinloze - details: een erfenis, het verschil Amsterdam-Vlaanderen, familiale relaties
en dies meer. In Good morning midnight (Jean Rhys, 1939) is de wezenloze triestheid
van de erotische ervaring zozeer tot op het bot herleid, dat er geen maatschappelijke
omstandigheden meer aan te pas komen. Ook geen zwangerschap. Mooi bij
Hemmerechts is de ontmaagdingsscene en het daaruit resulterende literaire feit: geen
woord over het ongeïnteresseerde paren, maar wel een boek over de zwangerschap.
G.B. Shaw stelde al dat er niets onpersoonlijkers is dan de geslachtsdaad. Dit wordt
hier uitvoerig gedemonstreerd. Op die manier kwam het boek terecht in de koelheid
van de jaren tachtig als een onhoorbare snik. Met de bekende weerklank.
Soms gebeurt er iets dat op een onvoorzien wonder lijkt. De Ooggetuige (Manteau,
Antwerpen, 1987) van de cineast-romancier Emile Degelin (zie vorige aflevering)
pakt uit met een thema dat marginaal lijkt: de aanpassingsmoeilijkheden die een
blinde ondervindt, wanneer hij door een operatie het gezicht terugkrijgt. Uit de
simulaties met video-toestellen gekoppeld aan computers, weten we hoe
onoverzichtelijk het geheel van onze visuele
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indrukken is; niet alleen kleur, diepte, volume, maar vooral de zingeving aan soms
nauwelijks computermatig te ontleden fenomenen maken het simuleren van wat ons
oog ziet tot een bijna utopische opgave. Dit thema wordt door Degelin ingebed in
een vader-zoon-relatie - een mengsel van autoritaire starheid en emotionele solidariteit
- zoals we die kennen uit zijn autobiografisch werk. Daardoor ontstaat een evenwicht
tussen de technische gecompliceerdheid van het oog en de menselijke betekenis
ervan. Wat een zuiver realistische schets lijkt van een klinisch geval wordt een parabel
voor het menselijk bestaan zelf. Men neemt er in zo'n geval de eigenzinnigheden van
de auteur graag bij. Het is een boek dat je tot rust brengt via een uiterst
onrustwekkende, zelfs zenuwslopende thematiek. Een dergelijk gevoel bezorgde me
ook de reeks notities van Alstein, De uitgedaagde werkelijkheid (Uitgeverij
Hadewijch, Antwerpen, 1987). Het is een reeks notities over ontmoetingen, anekdotes,
het ontstaan van de roman Het uitzicht op de wereld (1984)1, provincialisme in de
Vlaamse/Poolse literatuur, een storm in de VSA... Hoewel de
dag-aan-dag-verbrokkeling van een echt dagboek erin ontbreekt, is het geheel toch
disparaat genoeg om er de aantrekkingskracht van losse gedachten aan te geven. Per
jaar heeft de auteur zijn korte notities geordend: van 1982 - over 1984 met een mooie
beschouwing over Orwell en een Russische soldaat in Afghanistan - tot 1987. De te
vroege dood van een veelbelovende, geniale studiegenoot; een soldaat in Afghanistan;
een dichter in Iowa; een schijnbaar gelukkige, evenwichtige man na een echtscheiding;
schrijven en leven; het belang van een goed doordachte zin... Ja, eigenlijk vooral dit
laatste. Veel scherper dan Frans Denissen doorprikt Alstein de eigen ijdelheid, een
schrijver te willen zijn. Tegelijk gaat hij kort, maar helder in op het belang van het
schrijven: ‘Schrijven: beletten dat cynisme, verbittering of onverschilligheid de
bovenhand nemen’. Mooi, maar ook dit: ‘Het is omdat ik schrijf dat ik beter kijk.
Zonder woorden was ik blind’. En vooral het volgende: ‘Een gedicht maakt Auschwitz
niet lichter om te dragen, wel het voortbestaan in een wereld waarin Auschwitz kan
voorkomen’. Op de achtergrond van deze vermetele woorden staat de gedachte dat
elk mens uiterst kwetsbaar is, dat niets eeuwig bestaat. Dat de grens tussen ‘het
vanzelfsprekende en het verschrikkelijke’ (naar aanleiding van de Bende van Nijvel)
slechts een heel dunne wand is. Literatuur als troost? Nee, literatuur als voorwaarde
om te overleven.

1

Zie Streven, november 1984, pp. 144-153 en februari 1988, pp. 431-433.
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Forum
Een geschiedenis van de reuk1
Het heeft er alle schijn van dat de geurgevoeligheid van onze voorouders halverwege
de 18e eeuw snel toenam. Geuren en luchtjes allerhande die al eeuwen de haast
onopgemerkte gezellen van de mens waren geweest, stootten plots op nadrukkelijker
afkeer. Waarom? Volgens Corbin spelen twee factoren hierin een belangrijke rol:
de invloed van het sensualisme en de angst voor de dood (het versomberen van het
eeuwigheidsperspectief!) met haar fascinatie voor rottingsprocessen. Geïnspireerd
door het wetenschappelijk vertoog van chemici als Lavoisier en dokters zal men
vergeefs trachten de stank van het gepeupel onder controle te krijgen. Zelfs op de
proefterreinen van gevangenis, ziekenhuis en school is het resultaat pover.
Aanvankelijk kan het individu zich enkel verschansen achter een walm van aromaten,
die, zo gelooft men, tevens de weerstand van het organisme verhogen. De krachtige
muskusgeuren wijken naar het einde van de 18e eeuw toe voor subtielere plantaardige
parfums, parallel aan de betere hygiëne van de burgerij en aan de kritiek op het
aristocratisch savoir-vivre. Wezenlijk is de opkomst van de burgerlijke mentaliteit.
Het toenemende individualisme (Corbin spreekt liefst van narcisme) zorgt ervoor
dat vooral het vrouwelijke ‘aura’ zich voortaan eerder laat opsnuiven door persoonlijke
geuraccenten dan door bonte geurmengsels.
Het enige wat de 18e eeuw weet te bedenken om de stank te overmeesteren is het
in beweging houden van lucht, water en drek. De burgerlijke 19e eeuw grijpt de strijd
voor ‘orde en netheid’ aan met moraliserende bedoelingen. De rumoerige massa
stinkt en van netheid verwacht men beteugeling van morele en sociale ontucht. Maar
het winstbejag van diezelfde burgerij ontkracht meestal de reinheidscampagne. Als
je de inhoud van de beerputten verdunt of wegspoelt via de riolering, kan je een kruis
maken over de verhandeling van drek als meststof. En wat te zeggen over het
minimaliseren in het medisch vertoog van de toenemende industriële luchtjes of de
moedwillige onachtzaamheid van huiseigenaars om sanitaire onkosten te doen? Zelfs
de paniek door de cholera-epidemie van 1832 veroorzaakt, heeft slechts als gevolg
dat men de burgerlijke woning nog maniakaler gaat ontgeuren. Zo verschuift de geur
van een biologisch naar een sociaal probleem dat zich meer en meer lokaliseert in
de private ruimte. De reukloze burger wil zich (onder)scheiden van de verpeste
proletariër.
Toch heeft ook diezelfde burger enige moeite met de eigen ontgeuring! Eerst valt
de kleding, dan alle huiselijke ruimten binnen het bereik van de nieuwe zuiverheid.
Het lichaam zelf biedt het langst weerstand tegen de

1

Alain Corbin, Pestdamp en bloesemgeur. Een geschiedenis van de reuk, Sun, Nijmegen,
1986, 380 pp.
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narcistische en lome werking van het bad. De resterende geurtjes gaat de burger te
lijf met bloemen: bloemenparfums, bloemenserres, bloemperken, overal bloemen.
De tedere geur bepaalt de beweging van driften en gevoelens terwijl het volk
smerigheid ervaart als waarborg voor kracht en gezondheid, ja als een middel tot
zelfbevestiging. Hierin komt moeizaam verandering wanneer Pasteur aantoont dat
geur geen ziekteverwekker of -verdelger is. De ontsmetting van de arme is voortaan
een zaak van algemeen belang en van dringende noodzaak.
Het werk van Corbin beoefent ‘de geschiedschrijving van de kelder tot de zolder’
(Vovelle) met een overvloed aan details. Geur en stank fungeren als hefbomen om
de maatschappelijke interacties in de 18e en 19e eeuw te ontraadselen. (Waarom
werd de tijdsafbakening in de Nederlandse ondertiteling niet overgenomen?). Het
blijken dragers van symbolische systemen waarin een hele cultuur zich kenbaar
maakt. Sociale, politieke, medisch-wetenschappelijke en soms eeuwenoude
psychologische attitudes scharen zich rond het centrale gegeven van toenemend
individualisme en een daaraan gepaard gaande vervreemding. De neus voert ons naar
de klinische zuiverheid en deodorante onpersoonlijkheid van de burgerlijke
levenshouding. Is het tij van kritische publikaties omtrent ontstaan en evolutie van
dit burgerlijke normbesef op zich geen signaal van een kerende mentaliteit? Naast
Corbin staan Ph. Perrot (Streven, november 1987, pp. 176-177) en G. Vigarello (Le
propre et le sale. L'Hygiène du corps depuis le Moyen Age, Coll. Points H 92, Seuil,
1985) en vele anderen die dit vermoeden kracht bijzetten.
A. De Laet

De-zelf-de andere
Paul Vandenbroeck over de relatie tussen collectieve zelfbeelden en
beelden van anderen
Toen W. Dilthey in het spoor van Schleiermacher pleitte voor een ‘einfühlende’, op
wederzijds begrip en ‘Verstehen’ gerichte sociale wetenschap, zadelde hij de
beoefenaars van deze discipline op met een levensgroot probleem. Het is immers
zeer de vraag of een wetenschapper überhaupt buiten de eigen denkkaders kan stappen
en de andere(n) als Andere(n) kan begrijpen. Kan een westerse antropoloog wel de
inheemse betekenissen vatten van een zeker ritueel? Kan een hedendaags historicus
nog iets begrijpen van de religieuze volksculturen en hun vaak erg vreemde praktijken
uit pakweg de 12e of de 13e eeuw? Uit retrospectieve studies blijkt alvast dat de door
vroegere ontdekkingsreizigers of antropologen opgehangen beelden-van-de-ander
steeds meer vertellen over de ethnocentrische ver-beeld-ing van de makers dan over
de beschreven culturen als zodanig. De studies van o.m. E. Said over het 19e eeuwse
Oriëntalisme en van T. Todorov of T. Lemaire over de verovering van ‘de Nieuwe
Wereld’, tonen onomstotelijk dat de andersheid van de pas ontdekte vreemdelingen
niet werd aanvaard1. De westerlingen be1

Zie E.W. Said, Orientalism, London, 1978; T. Todorov, La conquête de l'Amérique, Paris,
1982; T. Lemaire, De Indiaan in ons bewustzijn, Baarn, 1986. Vgl. Charo Crego en Ger
Groot, Het raadsel van het andere. Tzevtan Todorov en de ontdekking van Amerika, in
Streven, oktober 1984, pp. 42-55 en Ger Groot, Lemaire en de Indianen van Amerika, in
Streven, juli 1987, pp. 935-937.
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grepen diens cultuur telkens weer vanuit de eigen denkkaders en identiteit. Daarom
werd de andersheid van de betrokken culturen vaak omgeduid tot een tegenstelling
met de eigen leefwereld: culturele verschillen veranderden in onoverbrugbare
opposities. De andere(n) krijgen dan kenmerken toebedeeld die het perfecte
spiegelbeeld vormen van de eigen-schappen van de eigen cultuur. Dat zulke inverse
zelfbeelden overigens ook meespelen in de contacten tussen uiteenlopende ethische
groepen of sociale klassen van eenzelfde samenleving, blijkt uit de talloze
sociologische studies over racisme en vooroordelen.
Hoe zo'n processen van negatieve zelfdefiniëring in vroegere tijden de
beeldproduktie bepaalden, valt na te lezen in de ronduit schitterende catalogus bij
de tentoonstelling Beeld van de Andere, vertoog over het Zelf2. Tot 28 november jl.
kon de bezoeker in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen
een uitgebreide collectie schilderijen, wandtapijten, gravures, e.d. bekijken met
voorstellingen van wilden, narren, boeren dan wel bedelaars. De talrijke afbeeldingen,
meestal stammend uit de late Middeleeuwen en de Renaissance-periode, getuigen
volgens samensteller Paul Vandenbroeck meestal van weinig realisme. Ze onthullen
daarentegen meedogenloos het wereldbeeld van de rijke opdrachtgevers, de (hof)adel
resp. de (handels)burgerij. Beide groepen bestelden beelden van sociaal lagergeplaatste
anderen die op negatieve wijze het eigen verheven zelfbeeld moesten bevestigen.
De voorstellingen van wilden en narren, boeren en bedelaars lieten de opdrachtgevers
immers weten hoe beschaafd of arbeidzaam zij wel waren in vergelijking met het
ruwe buitenvolk of de lanterfantende bedelaars.
Vaak ver-beeld-den de voorstellingen uiteraard niet de reële, maar de sociaal
wenselijke identiteit van de kijkers. De negatieve zelfbeelden waren niet zelden
ideaalbeelden. Als zodanig hielden zij een oproep in tot conformisme aan de vigerende
groepsmoraal. Zo vertolkten b.v. ‘de wilden’ voor de hofadel ‘de negatie der sociaal
dwingende normen: stilering der omgangsvormen, beheersing der driften, kanalisering
der impulsen. Aan wilden werden toegekend de instinkten en verlangens, de impulsen
die voor de eisen van de realiteit verdrongen moesten worden. Zo werden ze het
zinnebeeld van liefde en lust zonder zelfbeheersing, als tegengesteld aan het ridderlijke
of “geciviliseerde” liefdesideaal’ (p. 15). Daarmee is ook meteen gezegd dat de
uitgebeelde andersheid tevens huisde in het eigenste zelf. Dit ‘buiten’ in ‘het
binnen(ste)’ moest worden onderdrukt en uitgebannen. De verbroken dialoog met
‘de wilde in ons’ kon daarom enkel verlopen over andere sociale groepen en figuren,
over vreemdelingen die ver genoeg van de eigen leefwereld afstonden. Of zoals Paul
Vandenbroeck opmerkt over het genre der ‘drollen’ en grotesken, dat een stem gaf
aan de door de burgerij hogelijk versmaadde onredelijkheid: ‘Ze helpen om
“uitwendig” (via een extern produkt) die ervaring te beleven, die “inwendig” (binnen
de werking van eigen geest en intellect) moest verdrongen en uitgeschakeld worden’
(p.44). Wanneer de Andere in de eerste plaats een mythische ruimte afbakent
waarbinnen de eigen identiteit op negatieve wijze gestalte krijgt als een exemplum
contrarium, dan wisselen uiteraard de concrete inhouden van de iconografi2

Paul Vandenbroeck, Over wilden en narren, boeren en bedelaars. Beeld van de Andere,
vertoog over het Zelf, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, 213 pp. (met
talrijke afbeeldingen), 450 BF. Exemplaren van deze catalogus kunnen worden nabesteld bij
het K.M.S.K., Plaatsnijdersstraat 2 te 2000 Antwerpen.
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sche andersheid met de sociale samenstelling van de opdrachtgevers. ‘Al naargelang
de aard van de voor het opbouwen van het zelfbeeld vereiste ideologie van een
bepaalde sociale groep of klasse kan het beeld van dezelfde “Andere” (i.c. de figuur
van de wilde of de nar, de boer of de bedelaar - RL) met totaal uiteenlopende
categorieën opgebouwd worden’ (p. 142). Het is niet een van de minste verdiensten
van deze studie dat ze zulke veranderingen in negatieve zelf-afbeelding voor de vier
besproken figuren telkens nauwkeurig in kaart brengt, en vervolgens verklaart vanuit
de gewijzigde samenstelling van ‘het publiek’. Zo belichaamde de boerse vilain
tijdens de 12-14e eeuw de omkering van de hoofse cultuur. De afbeeldingen uit deze
periode tonen ons voortdurend een ruwe, onbehouwen, laag-bij-de-grondse,
stompzinnige en daarom lachwekkende boerenkinkel. Kortom, ‘door de
boerenthematiek drukken de hoofse milieus op negatieve wijze uit wat ze zelf erg
belangrijk achten, meer nog, wat ze als kernbegrippen van de eigen identiteit
beschouwen’ (p. 66), met name verfijndheid, ernst, beschaving, verstandigheid, enz.
Vanaf ca. 1500 onderging het boerengenre echter een ingrijpende verandering. Boeren
werden voortaan bij voorkeur als lallende en brallende feestvierders afgeschilderd,
als bandeloze en drankzuchtige nietsnutten. De talloze voorstellingen van
boerendansen, -bruiloften en -kermissen uit de 16e eeuw verwijzen dan ook niet
langer naar de hoofse beschavingsgedachte, maar hebben alles te maken met de
verrechtvaardiging a contrario van het nieuwe arbeidsethos van de opkomende
burgerij. Naderhand vormde de parasiterende, a-sociale en werkschuwe bedelaar het
mythische object par excellence waaraan de burgerij haar negatief zelfbeeld ophing.
Tentoonstellingen als Beeld van de Ander, vertoog over het Zelf zijn in Vlaanderen
hoogst zeldzaam. Meestal komen de conservators van ons kunsthistorisch patrimonium
tegemoet aan de wensen van het grote publiek, en pakken ze uit met exposities waarin
het inderdaad enkel gaat om de ‘schone kunsten’. Ze weten zich daarin geruggesteund
door een lange traditie van academisch kunstonderzoek die de relatief jonge
autonoom-esthetische kunstbeleving (Kants ‘belangeloze welbehagen’) ten onrechte
terugprojecteert in tijden dat sociale processen en functies nog volledig de
kunstproduktie en -consumptie bepaalden. Het anachronisme wordt dan nog verder
ten spits gedreven door het hanteren van een romantisch angehaucht genie-begrip
voor kunstenaars die binnen een streng afhankelijkheidsverband werkten. Paul
Vandenbroeck bewees met de tentoonstelling en begeleidende catalogus Beeld van
de Ander, vertoog over het Zelf dat het ook anders kan en moet. Dank zij de Franse
Annales-school vond de sociale en culturele geschiedschrijving reeds lang de weg
naar andere menswetenschappen als sociologie, antropologie, demografie en
economie. Het valt te hopen dat ook de kunstgeschiedenis de dialoog met de haar
omringende sociale wetenschappen durft aan te gaan. Dat in zo'n gesprek ‘de anderen’
wel degelijk kunnen inspireren, en aanzetten tot het problematiseren van de eigen
identiteit, toont de waardevolle studie van Paul Vandenbroeck op elke bladzijde.
Rudi Laermans
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Boekbespreking
Filosofie
P.L. Assoun (red.), Hedendaagse Franse filosofen, Van Gorcum,
Assen/Maastricht, 1987, 259 pp., f 45.
Meer dan een portretgalerij van afzonderlijke denkers, wil deze bundel een
samenhangende presentatie bieden van hetgeen de Franse wijsbegeerte de afgelopen
kleine halve eeuw heeft afgedacht. Als leidende problematiek wijst Assoun in zijn
verhelderende, panoramische inleiding het vraagstuk van het subject aan. Ongetwijfeld
een centrale kwestie in het huidige Franse denken, al lijkt de exclusieve plaats die
Assoun daaraan toeschrijft wat overtrokken, gezien de wezenlijk (anti-)metafysische
interesse van Derrida en Deleuze of de politieke inzet van Althusser en (in
tegengestelde richting) Glucksmann. Terecht wijkt een aantal auteurs dan ook van
de door Assoun uitgezette subjectsfilosofische lijn af, wat echter als gevolg heeft dat
de beoogde thematische samenhang van de bundel maar ten dele wordt gerealiseerd.
Wel bevat het boek een aantal fraaie presentaties van afzonderlijke denkers, waarvan
vooral die over Sartre, Foucault en Derrida vermelding verdienen. Ontsierd wordt
de bundel helaas door een storend aantal druk- en zetfouten, terwijl bij een aantal
bijdragen ook een competente eindredacteur geen overbodige luxe was geweest.
Ger Groot

Cornelis Verhoeven, De letter als beeld. Essays, Ambo, Baarn, 1987, 159
pp., f 28,50.
Dit boekje bundelt een twaalftal artikelen, waarvan ruim de helft elders al verschenen
is, losjes bijeengehouden door het thema van de textualiteit, gesproken en geschreven
woord, letterlijkheid en metaforiciteit. Verhoeven snijdt een groot aantal onderwerpen
aan, die op bedachtzame wijze worden ontwikkeld, voor een belangrijk deel aan de
hand van auteurs uit de klassieke literatuur en wijsbegeerte. Penetrant zijn zijn
observaties rond het steeds verder opdringen van aanhalingstekens in bepaalde
wijsgerige stromingen. Meer dan lezenswaard is zijn verdediging van het filosofisch
métier in een tijd die nog slechts weet te vragen naar vooruitgang en onmiddellijk
nut - een vraagstelling waarin de disqualificatie van de wijsbegeerte reeds als apriori
lijkt te zijn neergelegd.
Ger Groot.

Godsdienst
Dr. M. dijkstra, Ezechiël 1. Een praktische bijbelverklaring (in de serie
Tekst en Toelichting), Kok, Kampen 1986, 245 pp., f 37,50.
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Het boek Ezechiël behoort tot de moeilijkste geschriften van het Oude Testament.
De grondtekst is op vele plaatsen nogal duister en de gebruikte beelden zijn niet
overal even duidelijk. Daarom hebben de rabbijnen ooit de regel uitgevaardigd dat
het eerste hoofdstuk (over het visioen van de vier wezens en van de troonwagen)
alleen mocht worden uitgelegd aan personen die geestelijk volwassen werden geacht.
Hetgeen onmiddellijk opvalt is, dat het eerste deel van deze ‘bijbelverklaring’ eindigt
met Ez. 23 en niet met Ez. 24, wat mij inhoudelijk veel logischer en compositorisch
veel juister had geleken. In Ez. 25 begint namelijk een nieuw
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genre teksten: ‘onheilsorakels tegen de volken’. Uit de inleiding van Dijkstra (p. 21)
krijg ik de indruk dat hij Ez. 24 in het volgende deel te zamen met Ez. 33, 21 vv. wil
gaan behandelen. Deze op andere punten geslaagde inleiding verstrekt precies i.v.m.
de opbouw van het boek Ezechiël te weinig systematische informatie. Dat de boeken
Jesaja, Jeremia én Ezechiël alle drie op precies dezelfde wijze zijn gestructureerd
(onheil tegen Israël - onheil tegen de volken - heil voor Israël) kán immers geen
toeval zijn. Wie gids wil zijn om lezers te helpen moet dergelijke gegevens vroegtijdig
verstrekken. Zo had m.i. de functie van het motief ‘stom zijn’, een woord dat alleen
voorkomt in 3,26; 24,25 v. en 33,21 v., niet vooruitgeschoven mogen worden naar
de uitleg die in het volgende deel in het vooruitzicht wordt gesteld (cfr. p. 54). Ik
vraag me af of de tekst zelf dat uitstel wel duldt; de structuur van het gehele boek
Ezechiël is immers in het geding!
Dijkstra beweegt zich in zijn commentaar voortdurend op en neer tussen twee
nogal verschillende exegetische polen. Hij schrikt er b.v. niet voor terug om uit de
gegeven canonieke Ezechiëltekst de naar zijn mening ‘meer oorspronkelijke’ vorm
te reconstrueren (o.a. 5, 14-17; 10, 9-11; 12; 23). In de door hem vervaardigde
vertaling treft men derhalve nogal wat tekst tussen vierkante haken aan of in een
cursieve letter gezet: aanduidingen dat dergelijke woorden/zinnen/passages volgens
hem niet tot de ‘echte’ Ezechiël kunnen worden gerekend. Aan de andere kant gebruikt
deze commentator gelukkig nog vaak genoeg (eveneens literaire!) argumenten om
een meer ‘holistische’ uitleg te bepleiten (b.v. in Ez. 18-20); dan wint een benadering
van de tekst als een ‘literair kunstwerk’ het van de klassieke litarair-historische
methode. Graag ook zou ik met de auteur in discussie treden over de kwestie waarom
de commentaren van A. van den Born (BOT, 1954) en B. Maarsingh (POT, 1985)
niet gerubriceerd staan als ‘wetenschappelijke’ commentaren. Met spanning kijk ik
uit naar het tweede deel. Daarin immers zullen nog verschillende belangrijke
exegetische topics de revue moeten passeren.
Panc Beentjes

Antoon Vergote, Het meerstemmige leven. Gedachten over mens en religie,
De Nederlandse Boekhandel/Pelckmans, Kok Agora, Antwerpen/Kampen,
1987, 251 pp., BF. 650.
Met Het meerstemmige leven krijgen we een nieuwe bundel ‘gedachten over mens
en religie’ van de gekende Leuvense godsdienst-psycholoog en professor emeritus.
Vroeger verscheen reeds Het huis is nooit af met dezelfde ondertitel. Naast een aantal
artikelen en voordrachten die al elders gepubliceerd werden (verscheidene teksten
werden uit het Frans vertaald) biedt deze bundel ook twee onuitgegeven teksten van
de auteur, namelijk Het lijden en Ethiek, religie, geloof. Het hoofdthema dat het
geheel samenbindt, is dat van de geloofscultuur, namelijk het gesprek tussen God-taal
en wereld-taal, tussen geloofservaring en ervaringsgeloof, tussen spirit(ualiteit) en
secula(risatie). Vergote wil bewust in deze culturele dualiteit blijven staan, en beweegt
zich daarbij met grote soepelheid over de domeingrenzen van sociologie, antropologie,
theologie en de hem eigen psychologische discipline. Een bundel zoals deze levert
uiteraard materiaal van verschillende textuur en gehalte. Persoonlijk kon ik de auteur
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het meest waarderen waar hij de betreden paden verlaat, zoals in het psychologisch
portret dat hij reconstrueert van Jezus van Nazareth, of in zijn evaluatie van het
volkskatholicisme. Men hoeft niet akkoord te gaan met elk detail van Vergotes
interpretaties terzake (b.v. Is het waar dat ‘Jezus, anders dan de mens, zich niet voor
het gebed moest oefenen’ (p. 42)? Heeft de volksreligie nog een toekomst, in
tegenstelling tot wat de ‘sociologische futurologie’ (p. 241) beweert?) om het
denkproject in zijn geheel te kunnen smaken. Daarnaast biedt de auteur enige gedegen
syntheses aan over hedendaagse religieuze cultuur en psychologie welke tot het beste
behoren wat in ons taalgebied voorhanden is (o.a. het stuk over secularisatie, en
Ethiek, religie, geloof). Wel moet me nog van het hart dat ik niet altijd de appreciatie
deel die Vergote geeft van het sociale als seculier milieu en medium. Schuilt hierin
niet het psychologisch vooroordeel dat de locus van de Godservaring eenzijdig situeert
in het andere (dan) ik, en de gemeenschap tezeer ziet als verstoring, als wereld en
uitwendigheid? Mij komt het voor, dat men enkel in de socialiteit van de mens het
fundament vindt voor de geloofservaring als ‘overkant’ van het individuele
ervaringsgeloof, wat Vergote
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zo consequent zoekt. Het is maar een vraag... In elk geval: Vergote doet nadenken.
Waarvoor dank.
Jef Van Gerwen

Joseph Fitzmyer, Geloven in vraag en antwoord. De historische Jezus en
de Christus van het geloof, Patmos, Kapellen, 1987, 170 pp., BF 595.
Het grondpatroon voor dit boek met twintig korte en goed uitgewerkte vragen omtrent
de persoon van Jezus in het Nieuwe Testament dateert van 1978, toen aan de jezuïet
Joseph Fitzmyer, professor in het Nieuwe Testament aan de Catholic University of
America, werd gevraagd om in het kader van een Pastorale gids van de Bijbel een
kort overzichtsartikel te schrijven over de christologische problemen van het Nieuwe
Testament. Dit artikel - verschenen in Chicago Studies 17 (1978) 75-104 - werd
spoedig daarna vertaald in het Italiaans en het Frans; het werd o.a. ook in een
Nederlandse vertaling gepubliceerd in het Vlaamse tijdschrift voor theologie en
pastoraat Collationes (jaargang 1984 en 1985). Met allerhande aanvullingen op die
verschillende uitgaven heeft Fitzmyer de tekst nog eens herzien en uitgebreid. Zo
vinden we bijvoorbeeld in een Appendix de belangrijke Instructie van de Pauselijke
Bijbelcommissie uit 1964 over de historische waarheid van de evangeliën (pp.
156-166). Ze wordt voorafgegaan - het waarom van precies déze volgorde ontgaat
mij - door het uitvoerige commentaar erop dat Fitzmyer in 1964 heeft gepubliceerd
in het tijdschrift Theological Studies en dat sedertdien ook verschillende uitgaven
heeft beleefd (pp. 119-155). Pikante bijzonderheid hierbij is wellicht dat Fitzmyer
een paar jaar geleden benoemd is tot lid van die Pauselijke Bijbelcommissie! In het
boek worden in 20 vragen allerlei kwesties beantwoord die in het grote debat rond
het midden van de vijftiger en gedurende de zestiger jaren de theologie hebben
gedomineerd: zijn de evangeliën historisch betrouwbaar; heeft Jezus wonderen
gedaan; beweerde hij van zichzelf de Messias en de Zoon van God te zijn; is hij
werkelijk verrezen; heeft hij aan Petrus en de apostelen een bijzondere plaats
toegekend? De ondertitel van dit boek vat die kwesties in de klassieke leuze samen.
In de gegeven antwoorden klinkt hier en daar wel een erg histori-
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sche denkwijze door. Af en toe vraag ik me af of het betoog wel een serieus antwoord
geeft op de gestelde vraag; heel sterk heb ik dat bij de paragraaf over de
wonderverhalen (pp. 47-53). De analyse van de verhalen over Jezus' doop (pp. 53-58)
vind ik daarentegen bijzonder waardevol. En als ik zelf ergens een vraagteken mag
zetten, dan is het bij de laatste zin die de uitgever op de achterkaft heeft laten drukken:
‘De taal is bevattelijk en toegankelijk voor de doorsnee-lezers...’ Mijns inziens wordt
er het nodige van de lezer gevergd. Maar het is zeker een intrigerend boek; enerzijds
als tijdsdocument, anderzijds wegens de vele verwijzingen naar de (vak)literatuur.
Panc Beentjes

Sociale Wetenschappen
Rani van der Ploeg en Ruth Zinkstok, Wij zijn allen werklieden. De opkomst
van de moderne arbeidersmoraal in Nederland in de negentiende eeuw,
Ambo, Baarn, 1986, 187 pp., f 37,50.
Dat men in de loop van de 19e eeuw gaandeweg anders tegen het verschijnsel arbeid
is gaan aankijken dan daarvoor het geval was is een inzicht dat vooral met de
hernieuwde discussie rond de vanzelfsprekendheid van de bestaande arbeidsmoraal
scherpere contouren heeft gekregen. Hoe dat proces precies is verlopen hebben beide
auteurs in dit boek trachten te achterhalen. Zij constateren dat die omslag eigenlijk
pas vrij laat zijn beslag heeft gekregen: halverwege de eeuw wordt enige verschuiving
zichtbaar en pas rond 1870 kan men van een duidelijk veranderde opvatting omtrent
arbeid en de daarmee gepaard gaande negatieve begrippen van werkloosheid en
armoede spreken. Werd arbeid aanvankelijk vooral opgevat als zedelijke categorie,
en werd werkloosheid, armoede en bedelarij in de eerste plaats toegeschreven aan
de verdorven aard van de lagere sociale klassen, later in de eeuw krijgt men meer
oog voor de economische samenhang van het verschijnsel, wordt arbeid ook
maatschappelijk als bron van rijkdom onderkend, wordt het belang van goede scholing
ingezien en erkend dat de eis van arbeidzaamheid ook een tegenhanger moet vinden
in een redelijke beloning. Deze, in het slotstuk van het boek geformuleerde, conclusies
vormen de substantie van het boek. Ze worden voorafgegaan door een panoramisch
overzicht van het denken over arbeid en werkloosheid, de beeldvorming van de
laagste klasse bij de burgerij (aanvankelijk wordt deze vrijwel niet gestratificeerd,
maar gaandeweg wordt in deze groep een subtieler onderscheid aangebracht tussen
handwerklieden, arbeiders en onverbeterlijke werkschuwen) en vooral de pogingen
deze klasse tot arbeidzaamheid (en dus tot zedelijkheid) te verheffen door middel
van armenfabrieken, landbouwkolonies en werkverschaffing. Waardevol is het door
Van der Ploeg en Zinkstok aangedragen materiaal zeker, al blinken deze hoofdstukken
zelden uit in levendigheid. Hier en daar wreekt zich de chronologische beperking
die de auteurs zich hebben opgelegd. Zaken die voor 1813 ter bestrijding van de
armoede en met name de bedelarij werden ondernomen blijven vaak onvermeld,
zodat de wel behandelde initiatieven ten onrechte als historische eerstelingen over
het voetlicht komen: zo wordt de wet op het algemeen armbestuur van 1807 nergens
genoemd (al is die, in tegenstelling tot het wel genoemde ontwerp van 1800 (p. 76)
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wel in werking getreden) en wordt wel de oprichting van bedelaarshuizen in Hoorn
en Veere in 1817, maar niet het uit 1806 daterende Haagse Instituut voor Bedelarij
besproken (p. 86).
Oer Groot

Pierre Bourdieu, Choses dites, Paris, Minuit, 1987, 231 pp., BF. 442.
Samen met Anthony Giddens en Jürgen Habermas maakt Pierre Bourdieu dezer
dagen het mooie weer binnen de sociologie (Niklas Luhmann is een goede vierde).
Bourdieu schrijft vaak in een moeilijk leesbaar Frans, wat de belangstellende leek
niet meteen uitnodigt tot een nadere kennismaking. Daar kwam enige verandering
in met het sympathieke boekje Questions de sociologie (Paris, Minuit, 1980), waarin
een groot aantal interviews en een paar meer toegankelijke teksten, meestal
voordrachten, werden gebundeld. Choses dites is volgens hetzelfde recept gemaakt
en kan dus eveneens dienst doen als visitekaartje van Bourdieu's half-
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marxistische, half-structuralistische en gelukkig steeds boeiende sociologie. De
bundel bevat naast een paar algemene interviews (o.m. het erg treffende Fieldwork
in Philosophy) teksten van gesprekken en lezingen over de onderwerpen die Bourdieu
de afgelopen jaren bezig hielden: de godsdienst, de intellectuelenrepubliek (zie Homo
Academicus), en uiteraard ‘the state of the sociological art’. Een uitschieter van
niveau is het opstel La délégation et le fétichisme politique: denkstof van zeer hoog
kaliber.
Rudi Laermans

Literatuur
Robert Walser, De bediende, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1987, 226
pp.
De Zwitser Robert Walser (1876-1956) dankt zijn plaats in de canon van de
Duitstalige literatuur aan de stilistische verfijning van zijn korte prozateksten. De
drie romans van deze ‘miniaturist’ (Geschwister Tanner (1906), Der Gehülfe (1907)
en Jacob von Gunten (1908)) lonen echter ook de moeite, niet in het minst vanwege
de universaliserende kracht waarmee Walser autobiografische gegevens tot narratieve
componenten verwerkt. In De bediende treedt zijn alter ego Josef Marti in dienst bij
de heer Tobler, een ingenieur die zonder enig succes een aantal overbodige
uitvindingen op de markt tracht te brengen. Marti krijgt een mooie kamer in Toblers
villa aan de rand van een meer, maar zijn geluk is slechts van korte duur. Ondanks
enige voldoening bij occasionele handenarbeid of een wandeling in de vrije natuur
wijkt het gevoel van geborgenheid bij de jonge werknemer tamelijk snel voor één
van ongenoegen in het zicht van Toblers failliet. Marti ondergaat het verval van de
firma Tobler lijdzaam en besluiteloos en is daarom op de eerste plaats het slachtoffer
van zichzelf, een prototypische anti-held die de druk van de omstandigheden niet
aankan. De bediende staat in de derde persoon, maar het gebeuren wordt (in navolging
van Henry James?) bijna volledig beschreven vanuit de optiek van het hoofdpersonage,
zodat de lezer gedwongen wordt de perceptuele mogelijkheden en grenzen van Marti
voor lief te nemen. De subjectieve inslag
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van de roman is tot in het taalgebruik van de verteller toe waarneembaar. Afgezien
van enkele prachtige natuurbeschrijvingen is heel de tekst doordrongen van het
houterige taaltje dat zo kenmerkend is voor de meeste handelscorrespondentie. Jeroen
Brouwers heeft bij het vertalen deze ‘uitstraling’ van de bediende herkend en een
ouderwets Nederlands opgediept om de bedoelingen van Walser te respecteren. Mede
daardoor zal ook de Nederlandstalige lezer zich verheven voelen boven de onbenullige
Marti, die aan het eind van zijn boek zijn baan even geruisloos opgeeft als hij ze op
de eerste bladzijde heeft aangevat. Of Walser op een dergelijke hoogmoedige reactie
aanstuurt blijft nog de vraag, maar feit is dat hij ze nergens uitsluit.
Luc Herman

Grace Paley, Later the Same Day, Penguin, Harmondsworth, 1987, 211
pp., £3,95.
Paley schrijft minder dan veel van haar landgenoten en publiceert ook veel minder
- dit is slechts haar derde verzameling kortverhalen - maar wat ze mist in kwantiteit
maakt ze meer dan goed in kwaliteit. Voor de onderwerpen van deze verhalen gaat
P. niet ver van huis: nagenoeg allemaal gaan ze over ouder wordende vrouwen in
New York, die een of meer scheidingen, veel politiek engagement en heel veel
frustraties achter de rug hebben maar zich met de moed der wanhoop aan de weinige
goede dingen in het leven blijven vastklampen. Hoewel Paley beweert dat ze niet in
staat is een roman te schrijven omdat kunst te lang en het leven te kort is, komt ze
er met dit boek toch heel sterk in de buurt. Na een tijdje begin je dezelfde figuren
tegen te komen, met dezelfde desillusies en frustraties en dezelfde hoop. Op die
manier creëert de schrijfster een wereld waarin uiteindelijk alleen de vriendschap
tussen vrouwen overeind blijft: mannen komen en gaan weer, de kinderen blijven
even maar verdwijnen dan, ofwel in de ondergrondse verzetsbewegingen die op een
andere manier de idealen van hun ouders willen bereiken, ofwel geraken ze aan de
drugs of plegen zelfmoord. Ook de politieke idealen van een utopie in China overleven
een reis naar dat land niet en P. tekent een overtuigend beeld van de wrijvingen en
moeilijkheden binnen de linkse beweging in New York. Dat alles kan de schrijfster
alleen maar zo efficiënt omdat ze een meester is in dialogen: ieder personage heeft
een eigen herkenbare stem en P. weet exact de toon te vatten van een oude
joods-Russische vader en zijn wat verwende kleinkinderen, van een Chinese schrijfster
die slechts weinig Engels kent, zonder in karikaturen te vervallen en zonder een
afstand te creëren tussen de lezer en het personage. Daarom is ze ook perfect in staat
een heel verhaal vanuit drie verschillende vertelsituaties te vertellen, waarbij een
personage vertelt dat hij vertelt dat hij vertelt, zonder dat dat ook maar één seconde
kunstmatig of gemaakt aandoet. De beste verzameling kortverhalen die ik in lange
tijd heb gelezen.
Geert Lernout
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Kazuo Ishiguro, Een kunstenaar van het vlietende leven, vertaald door
C.A.G. van den Broek, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1987, 231 pp.
Kazuo Ishiguro verd geboren te Nagasaki; toen hij pas zes was, emigreerde zijn
familie naar Engeland. Japan is voor hem niet meer dan een vage herinnering maar
Ishiguro is ervan overtuigd dat hij precies daardoor een ideaal uitgangspunt vond
voor een eigen verbeeldingswereld. In zijn eerste roman A Pale View of Hills (in
vertaling Versluierde heuvels) ging hij op zoek naar de Japanse wortels van
gedragspatronen en van de relaties tussen de leden van eenzelfde gezin. Dit debuut
uit 1982 werd door de Engelse en de internationale kritiek bijzonder lovend
beoordeeld. Zijn tweede roman An Artist of the Floating World (in vertaling Een
kunstenaar van het vlietende leven) werd bekroond met de Whitbread Book of the
Year 1986 Award. Staan in de Westerse romantraditie de plot en de psychologische
karaktertekening centraal, dan zijn de eigen kwaliteiten van het Japanse proza vooral
te vinden in de sfeerschepping en de suggestieve kracht. Ishiguro verbindt,
waarschijnlijk grotendeels onbewust, de sterke kanten van de Westerse romantraditie
met de voornaamste kwaliteiten van het Japanse proza tot een voortreffelijke synthese.
- Er is het onderwerp: de memoires van een Japanse schilder die fout was tijdens de
oorlog en in het heden van het verhaal (1948-1950) via gesprekken en mijmeringen
met zijn geweten in het reine tracht te komen. - Er is de centrale meta-
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foor die werd vastgelegd in de titel. Hij duidt een kernbegrip uit de Japanse cultuur
aan. De uitdrukking ‘het vlietende leven’ stamt uit het Boeddhisme en duidt op de
vergankelijkheid van het aardse leven. Later ging men de zinsnede systematisch
gebruiken om te verwijzen naar het vrolijke uitgangsleven in de buurten waar theaters,
geishahuizen, eethuisjes elkaar verdringen. Ishiguro tilt die metafoor echter op een
hoger vlak: wellicht maken zelfs politiek en ideologie deel uit van de vlietende wereld
en dobbert de mens als speelbal op de golven. Een eerlijk oordeel over mensen die
ideologische vergissingen begingen, wordt dan vrijwel onmogelijk. Was hun
voornaamste motief wellicht niet lovenswaard? In hoeverre is een mens aansprakelijk
en dient hij in zijn individueel, familiaal en maatschappelijk leven de schuld te dragen
van een goedbedoeld engagement dat nefaste gevolgen had? In de loop van het
verhaal worden deze vragen gewikt en gewogen door het hoofdpersonage. Elke
ontmoeting, elke herinnering, elke opmerking van vriend en vijand vormt een
puzzlestukje dat het hoofdpersonage moet inpassen in de zich wijzigende visie op
zijn eigen verleden. - Er is de merkwaardige wijze van denken en spreken, die haar
neerslag vindt in de schrijfstijl. Vrijwel alles wordt op subtiele wijze gesuggereerd
via de rijke schakeringen van de innerlijke monoloog en via redundante dialogen:
enerzijds omzichtige benaderingen van andermans denkwereld en anderzijds de
erkenning dat dit onmogelijk blijft. - Er is vooral de rijpe benadering van de bijzonder
complexe werking van de menselijke geest. Wat men brutaal zou kunnen typeren
als de apologie van een zelfingenomen fascistisch kunstenaar, is een gevoelig en
veelzijdig portret geworden van een ouder wordend man die zich bezint over zijn
leven. Dit zelfonderzoek om te achterhalen hoe ons denken evolueerde en waarom
we zo handelden als we deden, is een eindeloze Sisyphusarbeid. Zei Camus echter
niet dat we ons moeten voorstellen dat Sisyphus gelukkig is?
Karel Hellemans

Multatuli, Literair werk, Davidsfonds, Leuven, 1987, 504 pp., BF. 595
Dat een vereniging als het Davidsfonds in het Multatulijaar 1987 een fraaie uitgave
bezorgt van de Max Havelaar, naar de door Multatuli herziene druk van 1975,
omkaderd door Geloofsbelijdenis, Het gebed van de onwetende en fragmenten uit
Wys my de plaats waar ik gezaaid heb en Woutertje Pieterse, getuigt van de openheid
van die katholieke vereniging t.a.v. het genie van de vrijdenker Multatuli. Hij was
het toch ook die zijn lezers aanspoorde zich te bevrijden ‘van de spokery des Geloofs’.
In de inleiding van Marcel Janssens en Philip Vermoortel, beiden gezaghebbende
Multatulikenners, worden een aantal vragen over Multatuli gesteld en kort maar
suggestief beantwoord. Heel beknopt wordt zijn levensloop beschreven en zijn
betekenis toegelicht voor de literatuurgeschiedenis en voor de
mentaliteitsgeschiedenis. Uit de verantwoording van de keuze van de teksten blijkt
dat de volle nadruk gelegd is op Multatuli als schrijver. In Woutertje Pieterse heeft
Multatuli de Nederlandse lezers van zijn tijd onbarmhartig de mantel uitgeveegd
omdat zij goede schrijvers niet honoreerden. Dat oordeel moge de huidige lezer van
deze uitgave niet treffen.
Joris Gerits
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Theater
Peter Kramer, Hendrik Ibsen. Ein Volksfeind und Die Wildente. Die
Wandlung der dramatischen Anlage und der Persönlichkeitsbilder mit ihrer
Bedeutung für Erziehung und Unterricht, Peter Lang, Bern, 1985, 190 pp.,
sFr. 34, 50.
Aan de hand van een confrontatie tussen twee Ibsen-dramateksten, Een vijand van
het volk en De wilde eend, stelt S., mede door structurele vergelijking tussen
(auto)biografische elementen in beide stukken en vanuit een zeefproces in de
historische interpretaties, dat ze beide hetzelfde basisthema bezitten dat echter
volkomen anders wordt uitgewerkt. In het eerste stuk staat een
maatschappelijk-collectief standpunt voorop, in het tweede een
extreem-subjectivistische levenshouding, telkens toegespitst op de identiteit en het
gedrag van de personages. Toch is het S. slechts in tweede instantie om de teksten
zelf begonnen. Voorop staat de vraag naar de mogelijkheden om, binnen secundair
klasverband, deze
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figuren en hun gedragsprocessen te betrekken op pedagogische intenties. Daarom
onderbreekt S. zijn uiteenzetting regelmatig om programmatische indicaties aan te
reiken die niet de literatuur op zich betreffen maar de functie van literatuur in de
opbouw van puber en adolescent, zonder ook maar even moralistisch te worden. Al
blijft het vrij schools.
Carlos Tindemans

Dorothea Hilliger, Wünsche und Wirklichkeiten im bürgerlichen Trauerspiel.
Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte und Problematik neuzeitlicher
Liebesbeziehungen, Peter Lang, Bern, 1984, 284 pp., sFr. 60.
Althans op het Duitse repertoire is het burgerlijke gezinsdrama uit de 18e eeuw (G.
Lessing, Miss Sara Sampson; F. Schiller, Kabale und Liebe) overeind gebleven.
Maar wat zegt het ons nog? Het gaat altijd over de ‘liefde’? Welke liefde? Met welke
inhoud, welke waarde, welke functie? Dit vormen de uitgangsvragen van deze studie
die, weifelend tussen feministisch pamflet en socio-economisch seminariepaper,
pertinente actuele vragen m.b.t. de historiciteit van literatuur tracht te beantwoorden.
Haar stelling, gedeeltelijk onderbouwd met Erich Fromm als inspirator, zonder
marxistisch noch psychoanalytisch te willen zijn, ziet deze drama's als consolidaties
van een concept van burgerlijke samenleving, een beweging naar een kwalitatief
nieuwe vrijheid; tegelijk evoceren ze de dominante economisch-politieke
dwangstellingen die deze vrijheid en haar aspiraties grotendeels opheffen.
Maatschappelijke problemen en tegenstellingen worden behandeld op het niveau
van subjectieve gevoelens en ervaringen. Is dat vandaag zo anders, mocht de
waardencode dan al verschillend uitvallen? S. ziet het sentimentalisme in deze drama's
verantwoord binnen de ambitie van vrijheid als spontaneïteit, als beslissingsvermogen
van het gevoel en niet van de rede. Meteen blijkt ook de onderdanigheidsrol van de
vrouw. Zo tracht S. begrip te winnen voor wat destijds werd gepoogd en wat hieruit
is ontstaan; dat kan inzicht opleveren in de oorzaken van de niet-realisering, het
failliet van de humanisering. En het theatercontact met deze gedetermineerde teksten
is dan meteen een confrontatie met de onmogelijkheid ook vandaag deze problemen
te ontlopen.
Carlos Tindemans

Varia
Barbara Henkes & Hanneke Oosterhof, Kaatje, ben je boven? Leven en
werken van Nederlandse dienstbodes 1900-1940, SUN, Nijmegen, 1985, 192
pp., f 28,50.
In 1981 werd in Apeldoorn een tentoonstelling gehouden over de dagelijkse
werkelijkheid van een beroep waarin ooit duizenden vrouwen hun brood verdienden,
maar dat na de Tweede Wereldoorlog vrijwel verdwenen is: het dienstbodenbestaan.
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Het toen verzamelde materiaal is nu, aangevuld met vraaggesprekken met voormalige
dienstbodes, in boekvorm uitgegeven. Het is een innemend boekje geworden, waarin
vooral het concrete bestaan van de dienstbodes wordt belicht, al mist men soms de
stem van de andere pool in de hiërarchie van hun arbeidssituatie: die van hun
‘mevrouwen’. Diepgravend sociologisch of historisch onderzoek zal men in dit boekje
niet in aantreffen, wel de levendige commentaren van de dienstbodes zelf en vooral
daarin ligt de relevantie ervan. Waar het leven van de dienstbodes zich vrijwel geheel
in de beslotenheid van de gezinnen afspeelde, is de kennis daarover nu eenmaal zeer
fragmentarisch en nauwelijks gedocumenteerd. Getuigenissen uit eerste hand te
hebben verzameld op een moment waarop dat nog mogelijk was, zal waarschijnlijk
de blijvende betekenis van dit onderzoek blijken te zijn.
Ger Groot

Max Wildiers, Afscheid van Los Alamos. Notities uit het nucleaire tijdvak,
DNB/Uitgeverij Pelckmans, Kapellen, 1987, 93 pp.
Met dit afscheid is de - vermoedelijk en hopelijk - definitieve kentering bedoeld, die
zich eerst in wetenschappelijke en nadien in wetenschapsfilosofische tot in politieke
kringen heeft voorgedaan, na de onverwacht snelle en spectaculaire triomfen van de
nieuwe fysica, de informatica... en hun
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veelvuldige, al dan niet militaire, technische toepassingen. Naast een als steeds
bedenkelijker ervaren verzekering van de internationale vrede op grond van een
‘wederzijds verzekerde vernietiging’ met kernwapens, hebben velerlei, vaak te laat
erkende, ecologische problemen zich onweerstaanbaar en wereldwijd opgedrongen,
niet alleen aan de wetenschapsmensen die er zich beroepshalve mee inlieten maar
ook aan grote lagen van de bevolking en zelfs aan de bevolking van hele naties.
In de van hem bekende vlotte schrijf- en betoogtrant gaat de auteur op zoek naar
de verre en nabije, cultuurhistorische wortels van de impasses waarin onze wereld
zich bevindt. Die blijken in laatste instantie voort te spruiten uit het, sinds de 17e
eeuw, te exclusief technisch-wetenschappelijke denken, beleven en behandelen van
een werkelijkheid, die tegelijk nog complexer en veel rijker en meerzinniger is. Zoals
gewoonlijk laat de auteur, op suggestieve wijze, een aantal kroongetuigen van formaat
aan het woord (als R. Oppenheimer, K. Popper, C.F. von Weizsäcker, H. Cleveland,
F. Dyson, G. Winter, J. Eccles e.a.) die al enige stappen of stapjes hebben gezet op
de weg naar de ontdekking van nieuwe paradigma's of denkmodellen, die ons
kunnen/moeten leren de echte belangen van de mens én de integriteit van de wereld
waarop hij aangewezen is, wat minder eenzijdig te waarderen en wat minder
destructief te behandelen. In een wel heel kort bestek biedt de auteur een overvloedig
gedocumenteerde ‘bezinning’ aan ‘over de verdere oriëntatie’ waar onze Westerse
cultuur aan toe is.
H. Jans

Jacques Claes, Onderwijzen: het wonder wijzen, DNB/Uitgeverij Pelckmans,
Kapellen, 1987, 172 pp.
Dit essay over de taak en spiritualiteit van de leraar en meer bepaald van de gelovige
leraar laat de lezer in de meest tegenstrijdige gevoelens achter: enerzijds gefascineerd,
anderzijds geërgerd en ontgoocheld. Dat betreft zowel de inhoud als de werkwijze
als de taal. Om te beginnen met de inhoud, aan het eind van het boek weet je van die
taak van de leraar tegelijk alles en niets. Alles, maar dan uitsluitend wat betreft het
ideaal, de Platoonse idee ervan, en helaas zo goed als niets wat het reële en vaak
moeizame onderwijsbedrijf betreft. En terwijl men enthousiast wordt bij de rijke
perspectieven die de auteur opent, blijft men toch ontgoocheld achter, omdat hij
nergens een pad wijst dat door het kreupelhout van de dagelijkse schoolwerkelijkheid
naar die verten moet voeren. Ja en nee tegelijk dus. En dat gelijktijdige ja en nee
geldt ook voor de werkwijze. Deze bestaat heel vaak uit een magistraal spel met de
etymologie: de auteur filosofeert aan de hand van woorden en woordassociaties.
Soms voert dit tot verrassende en verrijkende inzichten. Andere keren krijgt een
rechtgeaard filoloog er de stuipen van. Bij de schier onuitputtelijke vindingrijkheid
van de auteur inzake woordanalyses verbaast het des te meer dat hij op p. 26, waar
hij het woord wijzen onder de loep neemt, dat de grondslag moet vormen van zijn
etymologische hoogbouw, nergens enig verband legt met wijsheid en weten, welke
toch met de wortel van wijzen en onderwijzen te maken hebben. Dit is bijna
exemplarisch voor het hele boek: de auteur heeft een echt talent om nabij te brengen
wat veraf en voor een ongeoefend oog onzichtbaar is, maar ziet over het nabije en
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gewone heen. Ook taal en stijl brengen de gevoelige lezer voortdurend van
bewondering naar tandengeknars. De auteur slaagt erin zijn relatief abstracte
beschouwingen levendig en concreet in te kleden, zijn taal zit vol vondsten (maar
die zijn soms gezocht en zelfs vergezocht), is briljant (maar veel wat daar blinkt is
geen goud) en weelderig (maar niet zelden mateloos woekerend); en terwijl hij luide
de lof zingt van het klassieke ideaal, en dus van maat, natuurlijkheid, eenvoud, vermeit
hij zich in wervelende barok en retorisch vuurwerk. Lang voor het einde van dit
janusachtige boek is men van dit teveel van het goede oververzadigd.
R. Lenaers s.j.
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De nieuwe sofist
of over een oude geschiedenis
WITT
Wie vandaag openbaar wil denken en spreken, moet een weinig op de
oude sofisten gelijken.
Socrates: Aan deze vreemdeling hier zou ik wel graag de vraag stellen,
als het hem gelegen komt, wat men daarover zoal denkt in zijn land
en welke benamingen men eraan geeft.
Theodorus: Waaraan dan wel?
Socrates: Aan de sofist, de staatsman, de wijsgeer.
Theodorus: Welk is het preciese punt waar ge om verlegen zit, en van
welke aard zijn de moeilijkheden daaromtrent, die u op het idee
brachten de vraag te stellen? Socrates: Kijk. Ik wou graag weten of
men ginds in zijn land al die dingen als één enkel beschouwt. Of ziet
men er twee dingen in? Of onderscheidt men er, naar de namen die
ook ten getale van drie zijn, drie soorten in: zodat elke soort met één
bepaalde naam in verband wordt gebracht?
Plato, De Sofist. Of: Over het zijnde1
Gastheer: Ge ziet het, we zijn present. En we hebben ook een vreemdeling
meegebracht, die ouder is dan wij en veel heeft meegemaakt. Hij zal ons kunnen
helpen. Zeg ons, Vreemdeling, wat hebben esthetiek, politiek en theorie met elkaar
te maken?
Vreemdeling: Uw vraag is te omvattend, gij vraagt wat alles met alles te maken heeft.
Gij meent dat ik een god ben, dat gij mij die vraag stelt. Maar ooit, lang geleden,
kende ik het antwoord op uw vraag. Maar ik ben alles vergeten. Jammer.
Peripateticus: Maar dan zijt gij een tijdlang als een god geweest, die in andere
werelden vertoeft. Laten we pogen wat gij weet maar vergeten zijt, terug te vinden.
Waar, wanneer hebt gij het geweten?
Vreemdeling: Zowat twintig jaar geleden. Een tijdlang hebben wij duide-

1

Onderstaande tekst is een samenvatting van gesprekken op het derde WITT-symposium,
dat plaatsvond te Brussel op 20 maart 1988.
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lijk beseft, dat bedwelmende planten roken, de liefde bedrijven, aan politiek doen
en begrijpen precies hetzelfde zijn. Er werd reeds lang gerookt, en de idee dat er van
alles fout liep was niet nieuw, de liefde en de filosofie bestonden reeds lang. Maar
dat alles met alles te maken heeft, dat al de zaken die ik heb genoemd samenvallen,
dat was onze wijsheid. Jammer genoeg bleek de waarheid onbruikbaar. Want we
wisten dat in elk van onze gebaren en gezegden kunst, politiek en filosofie
samenvielen, maar we konden die waarheid niet uitvouwen. Er was niets mee aan te
vangen. En bovendien bleef ze niet lang begrijpelijk, ze werd alsmaar duisterder. Nu
begrijp ik ze helemaal niet meer, ook al weet ik dat ze toen waar en volmaakt helder
was.
Peripateticus: Het ging dus om een korte waarheid, een waarheid die maar even
duurde, en voorbijgaat - een ‘Gebeuren’. Maar waarom hebben gij en uw gezellen
dan zolang gewacht om die waarheid voor de eerste keer te herdenken?
Vreemdeling: Wel, wat herdacht wordt, is voorbij. Sommigen, die jonger waren als
wij, hebben getracht de waarheid te rekken - ‘verlenging wegens succes’. Herdenken
is beseffen dat het feest voorbij is, dat we die waarheid niet hebben kunnen bewaren.
Peripateticus: Laat ik toch iets verder vragen, want ik begrijp u niet. Wij waren nog
erg jong en onschuldig toen dit allemaal gebeurde. Kunt gij ons vertellen wat voor
soort korte waarheid het hier betrof, en waarom ze niet kon duren? En om wat voor
feest gaat het - want gij noemt het een feest? Was het een feestelijke waarheid, een
beroesde waarheid voor feestvarkens?
Vreemdeling: Gij vraagt teveel ineens. Laat ik uw eerste vraag eerst nemen. Misschien
komen we, voor het donker wordt, aan de tweede niet eens toe. De waarheden waren
zeker kort - ze waren geen van alle langer dan één zin. En het waren eenvoudige,
heldere waarheden die van iedereen en voor iedereen duidelijk waren, voor de
geletterden en de ongeletterden, voor de dichters en de denkers. Het waren
spreekwoorden die het best klinken in een vreemde taal die hier, meen ik, nog zelden
gesproken wordt. In uw taal klinken ze als: ‘De verbeelding aan de macht’, ‘Onder
de straatstenen ligt het strand’, ‘Zijn is doen’.
Peripateticus: Voorwaar, vreemde en duistere waarheden zijn het, vreem-
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deling! Dergelijke korte waarheden hebben wij niet meer. De korte zinnen die óns
goed in de oren klinken, dienen om iets te verkopen. Het zijn allemaal leugens die
niemand meer bedriegen, waarin niemand gelooft! Maar ze zijn wel begrijpelijk. Wij
hebben de kunst om over het niet-zijnde te spreken onder de knie!
Vreemdeling: Hebt gij dan geen waarheden meer? Schrijft gij geen waarheden meer
op muren en gevels?
Peripateticus: Jawel, maar ze zijn nooit langer dan één woord, en we hebben niet de
indruk dat we ze begrijpen. Zou de waarheid steeds korter worden? Ik zou niet weten
wat ik op een muur zou schrijven.
Gastheer: Laten we naar de vraag terugkeren. Was er een feest, en wat voor soort
feest was het? Wie voelt de pijn van de ontnuchtering?
Vreemdeling: Wel, het hád iets van een feest. Maar het feest was tegelijk een
omwenteling, de feestvreugde een politieke rede.
Peripateticus: Gij spreekt in raadsels, vreemdeling.
Vreemdeling: Wel, het wás een feest. Want alle verschillen werden benadrukt, iedereen
sprak tegelijkertijd en veel te luid, iedereen was het doorlopend met iedereen oneens.
Zoals dat op feesten past. Er waren duizend stemmen, die elkaar verketterden. Maar
terzelfdertijd heerste er een volstrekt onwaarschijnlijke eensgezindheid. Alles was
om het even en alles was even belangrijk. Iedereen dacht hetzelfde, deed hetzelfde,
voelde hetzelfde, wist dat alles in alles overvloeide, dat alle verschillen er moesten
zijn en hoorden te verdwijnen. Het feest zelf veranderde de wereld, keerde alles om,
het onmogelijke was mogelijk. De spraakverwarring en het zwijgen. Ik deed aan
politiek met mijn ogen dicht, ik zag de wereld veranderen terwijl ik alleen in de
kamer was. Vanzelfsprekend is dat alles niet écht zo. Maar het was toen zo - uw
vragen brengen mij vergeten woorden in de mond die, als ik ze zeg, opnieuw waar
beginnen te lijken - dat wat echt of werkelijk was, niet telde. Het ‘zijn’ was geen
argument.
Peripateticus: Wonderlijk is het, wat gij zegt. En wie had dat feest georganiseerd?
Vreemdeling: Hoezo?
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Peripateticus: Ik bedoel: wie had het feest gepland en geregisseerd?
Vreemdeling: Niemand. Het was van iedereen, en van niemand. Het was er opeens,
het gebeurde. Alles was opeens mogelijk, en dichtbij.
Gastheer: Maar wat is er van die mogelijkheden gekomen? Wat blijft er over van
een feest, behalve de ontnuchtering, lege bekers, grote woorden en ruzies waar men
zich achteraf over schaamt? Ik zou niet weten waarom men een feest wil herdenken,
en van u en uw gezellen helden maken? Wat later, met een nuchter hoofd gebeurde
en gebeurt is toch veel belangrijker: de vrouwen spreken, velen bevorderen de vrede,
de kosmos wordt verzorgd, de wapens worden verbrand?
Vreemdeling: Dat is denken om nut, en zal niets veranderen. De wegen der
geleidelijkheid leiden steeds terug naar bestaande toestanden. Het nutsdenken is vol
van een zelfvoldane onmacht. Alleen een omwenteling brengt werkelijke verandering.
Gastheer: Maar uw feestelijke omwenteling, waar de poëzie, de politiek, en de
filosofie met elkaars hoed opliepen, en iedereen alles meende te weten en te moeten
doen, heeft niets duurzaam veranderd! Niemand is beter geworden van de tijd toen
- met de woorden van een ooggetuige die tot op heden dronken is gebleven - ‘het
weer steeds warm was’! Uw feest was een omkeringsfeest: de regels gaan even
overkop, maar komen, als handige acrobaten, even later weer op hun voeten terecht.
Een omkeringsfeest is, dunkt mij, een weerkerende en voorziene gebeurtenis, en past
op zijn wijze in de natuurlijke orde der dingen. Het omkeringsfeest is een rouwarbeid,
is wennen aan de gedachte dat echte verandering onmogelijk is. Ik wil u niets
verwijten, maar zoveel jaren later zit gij, met uw hoofd en dat van uw gezellen vol
droeve herinneringen, in een gemakkelijke zetel! Het enige wat zeker lijkt is dat alles
mogelijk wás - voor enkelen, een paar dagen, een paar weken of maanden lang. Maar
waartoe dient het vandaag te spreken over een droomwereld voor mensen die
klaarwakker zijn? Want wat is er nu mogelijk?
Vreemdeling: Maar waarom over mijn persoon en mijn gezellen spreken? Laten we
de vraag algemeen en abstract behandelen, en de juiste wijze om over deze zaken te
spreken, niet bij mij maar bij u zoeken.
Critias: Wat bedoelt gij?
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Vreemdeling: Wel, toon uw denkkracht, en vertel mij: wat houdt verandering volgens
u dan wel in, als de totale omkering der regels geen verandering is?
Gastheer: Tenminste dit, dat ze duurzaam is.
Critias: Er is meer nodig. Men moet niet alleen de regels overtreden, over de grenzen
stappen. Men moet de grenzen verleggen, de regels veranderen. En men kan de regels
niet veranderen zonder ze te overtreden. Niemand kan plannen dat hij zijn eigen
regels zal overtreden, zelf op voorhand weten hoe hij zichzelf voorbij zal springen.
Het barst open, helemaal onvoorzien, en onverantwoordelijk.
Vreemdeling: Maar zeg mij: duurt zo een uitbarsting lang of kort?
Critias: Hier stelt ge me voor een lastige keuze.
Vreemdeling: Dat is voorzeker zeer waar. Want een keus hebt ge nauwelijks. Het
breken en verleggen van regels is een rilling die even over de rug van het zijn loopt.
Critias: Ogenschijnlijk wel.
Een vrouw: Maar is in de dagen waarover wij nu spreken, de geschiedenis waarlijk
opengebarsten? Al was het misschien waar dat toen alles met alles samenviel en elk
gebaar onmiddellijk met alles te maken had, de vergissing en de oorzaak van het
latere verdriet was de verwachting dat het zo zou blijven. Wij moeten leven met de
waarheid dat roes, politiek en wetenschap namen zijn voor drie verschillende dingen.
Kunst is geen politiek, politiek geen kunst en geen wetenschap, en wetenschap geen
politiek. Alles afzonderen is, zo zeggen sommigen, een kenmerk van een mens zonder
de minste cultuur en filosofie. Maar wat als alles uit elkaar ligt en we niet weten hoe
het in elkaar haakt? Wat als we niet weten wat de geschiedenis is? Deze waarheid
is evenzo onhanteerbaar, maar het is een nuchtere waarheid die veel langer dan een
feest zal meegaan.
Gastheer: Wel, wat een lawaai daarbuiten. Ga eens kijken. Als het vrienden zijn,
nodig hen binnen. Zie, daar is reeds een gast, maar hij schijnt nog moeilijk recht te
lopen, het lijkt mij dat hij nog meer moeite zal hebben om helder te denken!
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Philibus: Gegroet! Wilt gij een zeer dronken man in uw midden ontvangen om met
u mee te drinken? Lacht gij mij uit, omdat ik dronken ben? Lach gerust, want ik weet
dat ik toch de waarheid zeg.
Gastheer: Wees welkom. Ge moet zeker blijven, want onze vreemde gast heeft
gesproken over zaken die u bijzonder aanbelangen. Hij vertelde dat, toen hij jong
was, roes en rede aan elkaar ontbrandden, en een feestelijke wijsheid alle geesten
verlichtte.
Philibus: Ik heb daarover ook verhalen gehoord. Helaas, mij is iets dergelijks nooit
overkomen. De dronkenschap en de zoete vergetelheid van schoonheid, wijn of liefde
hebben mij nooit macht of inzicht opgeleverd! Trouwens, uit wat ik heb vernomen
heb ik opgemaakt dat de wereld er na dat feest nog altijd uitziet als tevoren. De
mensen leven even slecht, de heersers regeren even hardvochtig. Wat wel - zo zegt
men - met het feest verdween, waren oude zeden. Maar de nieuwe zeden zijn geen
nieuwe waarheden. Het zijn, zoals de verstandige Pericles heeft gezegd, goede
middelen om de menigte op een zachte manier in toom te houden!
Gastheer: Dat is de zuivere waarheid!
Philibus: Maar ik beweer: wie de wereld wil veranderen mag zich niet beroezen,
maar dient met een nuchter hoofd de listen der heersers te bestrijden. Hij moet, zoals
het volk zegt, het hoofd koel houden. Wie droomt van een nieuw begin, zal nooit
iets zinnigs kunnen verrichten. Hij kan slechts een kunstenaar worden, en werelden
maken die niet bestaan. Wie in de politiek het nutsdenken schuwt, wordt verslagen,
en verliest alle terrein op de tegenstander. Politiek is voortzetting van de oorlog met
andere middelen. En oorlog is geen feest, maar vraagt de nuchtere berekening van
zetten, van troepenbewegingen, van aanval en terugtocht. Neen, mijn beste vriend,
feesten leveren aangename herinneringen op of spijt, maar zorgen nimmer voor
overwinningen!
Vreemdeling: Hoe kunt gij dat zeggen, en tegelijk zo aangeschoten en met linten
getooid rondlopen!
Philibus: Wij hebben geleerd met tegenstellingen te leven. Maar inderdaad zal ik,
helaas, nooit tot het edele ras der wereldverbeteraars kunnen behoren. Ik draag niet
één halve, maar twee zielen in mij mee. Wie, zoals ik, de roes én de macht wil,
vergeet het een in het ander.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

681
Peripateticus: En, vreemdeling, in de momenten dat onze vriend noch het een noch
het ander heeft, bedenkt hij schone redes voor mensen die toch al zijn mening delen.
Philibus: Wat kan ik anders doen? Wat moet wie zich op de agora begeeft, op een
ton gaat staan en iedereen wil overtuigen, zéggen? Om daar gehoord te worden, moet
men vandaag niet kunnen spreken maar rekenen.
Een vrouw: Ik heb iemand gekend die in zo'n ton ging wonen, de heersers kwamen
van ver om hem te zien en hem te geven wat hij maar wenste. Hij vroeg ze om wat
opzij te gaan en hem zijn zonlicht te gunnen. Dat was blijkbaar het enige wat hij van
hen wou verwachten.
Gastheer: Maar dienen wij dan zo onze mond te houden over alles wat ons niet
aangaat of waarvan wij de indruk geven geen verstand te hebben? Moeten wij ons
dan opsluiten in onze bibliotheken, en onze mening slechts verkondigen aan onze
vrouwen en onze vrienden?
Vreemdeling: Ja, daarover moet ons betoog het zeker hebben, dat is zo te zien.
Philibus: We moeten eerst een onderzoek aanvangen naar wat ons duidelijk lijkt.
Peripateticus: En wat is dat?
Philibus: Vooreerst, dunkt me, dat we niet buiten onze woorden ‘sofist, staatsman,
filosoof’ kunnen, dat we niet het ene woord voor het andere kunnen gebruiken.
Vervolgens, dat het verband tussen de woorden en de dingen duister is, en dat het
gemakkelijker en verstandiger is de woorden te kennen dan de dingen.
Vreemdeling: Wellicht is het juist wat ge zegt. Maar is het verstandig om nieuwe
woorden te maken?
Peripateticus: Misschien moeten we een nieuw woord vinden, misschien is er één
woord dat de drie kan samennemen? Of een nieuw woord voor de man die niet
woorden gebruikt als dingen, en niet het wezen der dingen
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schouwt, maar in de woorden en andere onwerkelijkheden naar waarheid speurt?
Gastheer: Aan deze zaken zullen we later een onderzoek wijden, als gij het goed
vindt. Laten we eerst antwoorden op de vraag wat de bestaande namen betekenen.
Vreemdeling: Zeg maar wat gij daarover denkt.
Gastheer: Wel, wie naar het wezen der dingen vorst, leeft graag verborgen, in de
eenzaamheid van zijn overpeinzingen of de kleine kring van goede vrienden. Maar
het past de filosoof de agora te betreden en er luid te spreken. Het is immers goed,
verstaanbaar en verstandig te spreken over wat men belangrijk vindt. Dat moet hij
doen, ook wanneer hij niet thuis is in die belangrijke dingen - want niemand is thuis
in publieke zaken!
Vreemdeling: Absoluut!
Gastheer: De filosoof moet dus een goed redenaar zijn: hij moet de aandacht kunnen
trekken en houden, en onrust stoken met zijn vragen. Ja waarlijk, ik ben ervan
overtuigd dat wie vandaag openbaar wil denken en spreken een weinig op de oude
sofisten moet gelijken.
Peripateticus: De theoreticus en de sofist beschouwt gij, als ik u goed begrijp, als
twee gezichten van één man, als dezelfde soort in twee gedaantes. Maar is dan ook
de staatsman een gedaante van de sofist - of van de filosoof?
Gastheer: Gij hebt meer de gave van het goede begrip dan die van het geduld. Ik zal
u antwoorden, door mijn gedachte verder uiteen te zetten. Naar mijn inzicht zal de
nieuwe sofist nooit een staatsman zijn. Hij neemt deel aan het spreken op de markt,
maar hij verkoopt zijn spreken niet. Hij blijft onafhankelijk tegenover de machtigen
en de handelaars, althans dat is zijn streven. Misschien misprijst hij hen diep in zijn
hart. Hij neemt deel aan het leven van de polis, maar leeft niet in de politiek. Hij is,
men zal mijn beeldspraak wel begrijpen, een horzel op de rug van een paard. Ik meen,
vrienden, de vraag die de leidraad was van ons gesprek, eindelijk klaar en duidelijk
te hebben beantwoord.
Peripateticus: Maar mijn waarde, gij verwart de dingen meer dan ge ze
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verheldert, zo lijkt het mij. Gij laat uw nieuwe sofist verschijnen in de gedaante van
de oude Socrates. Dit is, zoal niet ongeoorloofd, dan toch erg merkwaardig.
Vreemdeling: De verschillen en vooral de tegenstellingen die vroeger helder waren
als de hevige klaarte van de middagzon, zijn vervaagd en troebel geworden als
modder. Of dit aan de loop der dingen ligt of aan ons geheugen, weet ik niet.
Philibus: Sta mij toe zowel de twist als de weemoed te vermijden, want beide zijn
ze ondraaglijk voor het zware hoofd van wie gisteren heeft gefeest. In wat onze
gastheer zei steekt veel waars. Alleen kan men blijven twisten over de namen, omdat
ze niet samenvallen met de soorten, en over de soorten wordt men het al evenmin
snel eens. Hoe men hem ook wil noemen, mij lijkt het dat degene die openbaar en
denkend wil spreken, weet moet hebben van de kunst der stijlfiguren. En aan zijn
vertrouwdheid met de schijn van de esthetica en de retorica moet hij tenminste die
waarheid ontlenen dat niemand zonder meer de ene onverhulde waarheid spreekt.
Alleen al daarin kan zijn taak bestaan: onvermoeibaar aan te tonen dat, wanneer
iemand zich van het spreekgestoelte meester maakt en beweert dat hij de ene waarheid
spreekt en met die waarheid de burgers, het volk en de hele staat wil mennen, hij
steeds maar een waarheid spreekt, een van de vele halve waarheden. Ge ziet dat we
hier verre zijn van Socrates en zijn volgelingen.
Peripateticus: Wat bedoelt ge daarmee? Kunt ge de hoedanigheden van uw
sofist-filosoof, die thuis denkt en openbaar spreekt, nader bepalen?
Philibus: Misschien kan ik onze gastheer helpen in zijn poging om klaarheid te
brengen in de vraag. En wel door de twee draden van ons gesprek te verbinden. We
hadden het over de feestelijke omwenteling van twintig jaar geleden en over de kleine
ontevredenheden en veranderingen die zich steeds weer voordoen in alle geledingen
van de staat, maar telkens weer verdwijnen of worden vergeten. Wel, zou de taak
van de nieuwe sofist er dan niet in kunnen bestaan deze tekenen van verandering te
lezen, de zwakke stemmen van verzet te horen en dat alles aan het licht te brengen
en te verwoorden?
Peripateticus: Als uw woorden niet zo helder waren uitgesproken en uw zinnen niet
zo vloeiend, zou ik zweren dat ge nog steeds dronken zijt, mijn
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beste Philibus. Van de wijn of van de herinnering aan het feest, dat laat ik in het
midden. En als ge nog dronken zijt van de herinnering aan het feest, zou ik evenmin
weten of het dat van gisteren betreft of dat van twintig jaar geleden. Mij dunkt dat
ge minstens bedwelmd zijt door de vurige woorden van onze vreemde gast. De nieuwe
sofist die ge ons voorhoudt, is geen filosoof maar een oproerkraaier of een
volksmenner.
Vreemdeling: Misschien is het waar wat ge zegt, maar werd ook niet Socrates zelf,
die ge, naar ik meende te horen, zo waardeert, veroordeeld als een volksmisleider?
Philibus: Laat ik mijn standpunt matigen en verstandig zijn. Men kan van de denker
niet verwachten dat hij zich daadwerkelijk mengt in het verzet. Misschien kan een
denker nooit echt aan de kant van de ontevredenen en lijdenden staan. Misschien
kan hij slechts een tijdelijk verbond aangaan met een momentaan verzet. Minstens
moet hij het lijden van het verleden verzachten. De nieuwe sofist beschouwt het als
zijn taak het machteloze verleden te verdedigen tegen het vergeten, en ook tegen het
herschrijven en het zich toeëigenen van dat verleden ten dienste van een grote zaak.
Hij moet elke poging om de geschiedenis aaneen te sluiten tot een valse eenheid
tegengaan. Het duiden van heden en verleden vanuit de ene waarheid is de nieuwe
sofist niet meer vergund. De geschiedenis is, net als de waarheid, in brokstukken
uiteengevallen. Verdwenen is de oude eenheid. De nieuwe sofist leert leven met de
veelheid.
Gastheer: Dat is een diepzinnige manier om te verwoorden wat ik bedoelde.
Een vrouw: Waarom maakt ge u zorgen om wat voorbij is? Het verleden is niet. Zijn
het niet de dwazen die zich inlaten met wat niet bestaat?
Peripateticus: Beslist steekt er waarheid in wat Philibus zegt, maar het is moeilijk
om de woorden los te maken van zijn geestdrift. Misschien kunnen we het erover
eens zijn dat de openbare denker de overleveringen waarvan hij weet heeft en die
hij bestudeert, tot kader neemt om daarin de woorden en gebeurtenissen in de
openbaarheid af te wegen.
Vreemdeling: Naar mijn mening moet de denker het verleden herdenken, niet alleen
omdat mensen snel vergeten, maar ook omdat het beeld van het
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verleden dat ons voorgehouden wordt, het heden bepaalt en zo ook de toekomst.
Gastheer: Vergeeft u mij, maar is het omgekeerde niet evenzeer waar?
Vreemdeling: Nu ge het zegt. In alle geval kan het niet anders dan dat wie in het
openbaar wil denken, ook nadenkt over het heden en zeker ook over de toekomst.
Gastheer: Het valt niet te ontkennen dat dit de laatste tijd niet meer gebruikelijk is.
Aan de toekomst denken, dat doen alleen nog de staatslieden en de handelaars, en
misschien ook de vrouwen en de landbouwers, maar in beperktere mate.
Philibus: Dat lijkt mij zeer betreurenswaardig.
Een vrouw: Wat bedoelt ge?
Peripateticus: Vrienden, weer voel ik dat de herinnering aan een oude geestdrift zich
van u meester maakt. Gij wilt, zoals toen, maar ditmaal in gedachten, uzelf voorbij
springen. Laten we binnen ons eigen tijdperk denken, afwachten en waakzaam zijn.
Niet met weemoed terugdenken aan feesten waarin roes en politiek aan elkaar
ontvlamden. Wat we er nu over verteld hebben, heeft iets van de fabels over het
verleden, waarvan jullie nieuwe sofist moest aantonen dat het fabels waren.
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Het zwakke denken van Gianni Vattimo
Ger Groot
Het zal ongetwijfeld toeval zijn, maar dat Gianni Vattimo uitgerekend in Turijn
filosofie doceert, heeft veel weg van een ironische lotsbestemming. Hier was het
immers dat Nietzsche in januari 1889 zijn Umnachtung inging, een onvoltooid project
voor een Philosophie der Zukunft nalatend. Dat project, bedoeld voor een ‘komende’
eeuw, wordt door Vattimo een eeuw later opnieuw opgenomen. Nietzsche is niet
zijn enige wegwijzer; Heidegger speelt in zijn ontplooiing van een ‘zwak denken’
minstens zo'n grote rol. Beide filosofen worden door Vattimo ‘door elkaars bril’
gelezen en bijna letterlijk gekruist. Dat het denken van Heidegger daarbij zijn
nostalgisch-rurale karakter verliest en de verrassende gestalte van een kosmopolitische
filosofie aanneemt, mag als een extra hommage aan Turijn worden opgevat - naast
twijfelgevallen als Bazel en Nice de enige echte stad waar Nietzsche ooit verbleven
heeft.
De uiterst produktieve Vattimo heeft in Italië al sinds enige tijd school gemaakt.
In 1983 verscheen de programmatische bundel Il pensiero debole waarin diverse
vertegenwoordigers van de door hem geïnaugureerde stroming aan het woord
kwamen1. In 1985 besteedde een themanummer van het tijdschrift Critique aandacht
aan de recente Italiaanse filosofie, waarin het ‘zwakke denken’ een belangrijke plaats
inneemt2. Dankzij de Franse vertalingen is Vattimo's werk inmiddels ook voor een
niet-Italiaanssprekend publiek toegankelijk geworden3. Hoewel zijn oriëntatie sterk
verwant is aan de problematiek van het zogenaamde ‘postmodernisme’, vooral waar
het de herwaardering van de esthetische dimensie betreft, geeft die term teveel
aanleiding tot misverstaan om nog op zinvolle wijze te kunnen

1
2
3

Gianni Vattimo en Pier Aldo Rovatti (red.), Il pensiero debole, Feltrinelli, Milaan, 1983.
Les philosophes italiens par eux-mêmes, in Critique, nr. 452-453, januari-februari 1985.
Gianni Vattimo, Introduction à Heidegger, Cerf, Parijs, 1985; Les aventures de la différence,
Minuit, Parijs, 1985; La fin de la modernité. Nihilisme et herméneutique dans la culture
post-moderne, Seuil, Parijs, 1987. Een zeer vroeg artikel, Nietzsche et la philosophie comme
excercise ontologique, is te vinden in de bundel Nietzsche, (Cahiers de Royaumont), Minuit,
Parijs, 1967, pp. 203-218. Zie ook Nietzsche heute, in Phil. Rundschau 24 (1977), pp. 67-91.
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worden gebruikt. ‘Post-metafysisch’ is een bevredigender alternatief, al blijft elk
gebruik van het voorvoegsel ‘post-’ zijn moeilijkheden met zich meebrengen.

Houvast
Mét Nietzsche karakteriseert Vattimo het denken, zoals dat in de filosofische traditie
gestalte heeft gekregen, als gewelddadig. Dit denken is uit op dominantie van de
werkelijkheid in praktische en theoretische zin. Praktisch, doordat het zich de wereld
in arbeid en economie toeëigent en invoegt in een bestel van eigen nut en behoefte;
theoretisch, doordat het die wereld vastlegt in een schema van kennis en wetenschap,
waarin het ‘andere’ dat de wereld is wordt ingesnoerd in de categorieën van óns
denken en ónze (nooit belangeloze) conceptuele schema's.
Nietzsche heeft dat proces vele malen beschreven. De werkelijkheid, die
voortdurend in beweging is, wordt door het menselijk denken ‘in beelden gevangen’.
In de ken-act wordt de stroom van de werkelijkheid stilgezet en binnen dat
kunstmatige, stilstaande plaatje worden afzonderlijke ‘entiteiten’ onderscheiden:
vaste stabiele eenheden, waarin wij de ‘dingen’ herkennen en aanduiden met al even
stabiele mentale ‘entiteiten’: de begrippen4.
Dat laatste woord is veelzeggend, want het ging er inderdaad om de werkelijkheid
in de greep te krijgen. De noodzaak van een dergelijk houvast wortelde in een
fundamentele reden van zelfbehoud. In een stromende wereld zonder identiteiten of
vaste grond zou de mens ogenblikkelijk ten onder gaan. Vanaf het moment waarop
hij zichzelf als ‘subject’ in het bestaan poneerde, moest daartegenover het ‘object’
worden geponeerd. ‘Subject’ en ‘object’, ‘denken’ en ‘conceptuele wereld’ ontstonden
(logisch) gelijktijdig en waren gelijkoorspronkelijk.
Vanuit deze fundamentele conceptuele oppositie ontplooide het denken zich tot
een hiërarchisch gebouw, waarin de werkelijkheid gevat werd in een rigide structuur.
Kreeg het denken daarmee greep op een wereld die het zelf, via verharding en
vervorming, in het leven had geroepen, vaste grond kreeg het pas onder de voeten
toen het gebouw als geheel verankerd was op de onwrikbare fundering van het meest
algemene begrip dat denk-

4

Zie voor een uitvoeriger uiteenzetting van Nietzsche's kenkritiek mijn artikel De waarheid
is een vals begrip. Nietzsche volgens anderen en zichzelf, in Streven, februari 1982, pp.
395-405.
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baar was, het ‘zijn’, of - volgens een omgekeerd beeld maar een identieke logica,
opgehangen aan het ‘hoogste zijnde’, God, die de zin en stabiliteit van het hele
systeem zou garanderen.
Wanneer Nietzsche in de Fröhliche Wissenschaft de dood van God aankondigt,
spreekt hij dan ook niet allereerst een theologenwaarheid uit. Deze dood is de
ontworteling van heel het schema van de werkelijkheid dat de mens moest behoeden
en de wereld handzaam moest maken - de conceptie van de werkelijkheid die
Heidegger ‘de metafysica’ noemde, als algemeen begrip voor de ideologie die aan
de onderwerping van de wereld ten grondslag ligt. Heel de werkelijkheid wordt
daarmee gedacht als bevattelijk in theoretische én praktische zin; niets onttrekt zich
meer aan de greep van de mens, zodat Heidegger de metafysische traditie kon
karakteriseren als een denken dat zich het zijn voorstelt in termen van beschikbaarheid
en aanwezigheid.
Gaat de filosofie volgens Heidegger vrijwel van aanvang af aan deze metafysische
denkvorm mank, in de moderne tijd ontwikkelde zij daarnaast nog een tweede vorm
van toeëigening van de wereld, en wel aan de hand van het begrip van de geschiedenis.
Het verloop van de tijd werd niet langer gedacht als een neutrale afwikkeling of een
voorbereiding op een transcendente apotheose, maar als het speelveld van de zich
steeds verder ontplooiende geest. Via voortdurende zelfoverstijging zou de geest
zich ontvouwen tot een totaliteit die niets meer buiten zich zou hebben. Al het ‘andere’
zou in het proces van permanente vernieuwing en het betreden van steeds hogere
ontwikkelingstrappen worden meegenomen in de richting van een zelfvoltooiing,
die Hegel de verwerkelijking van de Absolute Geest noemde.

Nietigheid
Maar beide bewegingen van toeëigening stootten op onoverkomelijke grenzen.
Naarmate het metafysisch en het historisch project hun voltooiing naderden, werd
hun onhoudbaarheid en inwendige nietigheid steeds duidelijker zichtbaar. De
voltooiing van beide projecten betekende tevens hun ontkrachting, maar deze kon
slechts in de voltooiing zelf aan het licht treden. Vattimo werkt deze noodlottigheid
voor beide toeëigeningsstrategieën afzonderlijk uit. In zijn kritiek op de metafysica
volgt hij Heidegger in diens beschouwing van de techniek als laatste consequentie
van het menselijk verlangen naar heerschappij over een ‘willige’ wereld. Ten aanzien
van het failliet van de vooruitgangsgeschiedenis knoopt hij vooral aan
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bij Arnold Gehlen, die de uitholling van de historie als een logisch gevolg zag van
de secularisering waaruit het moderne geschiedenisbegrip zelf is voortgekomen.
Bij Feuerbach, zo heeft Gehlen opgemerkt, maakt het geschiedenisbegrip een
radicale wending door. Werd de historie aanvankelijk opgevat als een toegroeien
naar het beloofde heil van het Godsrijk, nu wordt die gedachte vervangen door de
notie van een in dit ondermaanse te realiseren, seculiere volmaaktheid, een utopie.
Gaandeweg verdwijnt echter ook deze eindterm en wordt de ontwikkeling nog slechts
bewogen door een hang naar vooruitgang zonder meer. Vooruitgang die niet langer
met een oriënterend eindpunt verbonden is, is echter een leeg begrip. Het nieuwe
wordt nog slechts nagestreefd omwille van het nieuwe zelf, zonder dat de vraag
‘waartoe dit alles?’ nog te beantwoorden valt.
Daarmee verliest de ‘geschiedenis’ als centrale categorie elke pertinentie. Het
‘novum’ als wezenskenmerk van de moderne tijd, de doctrine van de vooruitgang en
de voortdurende overstijging van het reeds-bereikte raakt ontkracht, omdat het
‘nieuwe’ ter legitimatie van zichzelf alleen nog maar naar zichzelf kan verwijzen.
De wet van de mode, de perverse spiegel van de vooruitgangsideologie, is niets anders
dan deze autonomie van het nieuwe, die tegelijk haar frivoliteit en nietigheid uitmaakt.
Nietig, omdat de beweging van de mode steeds zichzelf vooruit is; datgene wat
vandaag opgeld doet, is morgen alweer verouderd. Zoals de revolutie haar kinderen
verslindt, draagt ook de mode de vernietiging van haar eigen produkten in zich. Zij
is bij uitstek het negatieve moment van Hegels dialectiek, of, Faustiaans gezegd, der
Geist der stets verneint en in deze beweging van de mode wordt het bankroet van de
vooruitgangsgedachte als zodanig zichtbaar. De geschiedenis beweegt zich niet meer
op een eindterm toe, maar raakt letterlijk gedesoriënteerd. De lineariteit van het
ontplooiingsmodel maakt plaats voor een richtingloos voortgestuwd-worden van de
ene abstracte plaats naar de andere, door Nietzsche, aldus Vattimo, uitgedrukt in het
circulaire begrip ewige Wiederkehr des Gleichen, als tegenstelling tot de moderne
categorie van het ‘eeuwig nieuwe van het andere’.
Volstrekt radicaal kan die tegenstelling echter niet zijn. Wilde zij het oude
geschiedenismodel definitief overwinnen, dan zou ze immers opnieuw uit moeten
gaan van een denkmodel waarin het nieuwe als superieur aan het oude zou moeten
worden voorgesteld. De Hegeliaanse beweging van opheffing en overstijging zou
daarmee opnieuw langs de achterdeur zijn binnengehaald. Het spook van de
geschiedenis en de onmogelijkheid van haar overwinning blijft ons dan ook duurzaam
vergezellen. We zullen deze impasse ook op andere vlakken nog tegenkomen. Een
antwoord daarop
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wordt door Vattimo echter niet op het niveau van de geschiedfilosofie ontwikkeld,
maar op dat van de metafysica - en van de esthetica, die daarvan het complement
vormt.

Techniek
Daarmee keren we terug naar de eerste strategie van toeëigening, die in de techniek
en instrumentaliteit haar neerslag vond. Het metafysisch project, dat de werkelijkheid
tot beheersbaar object maakte, heeft in de moderne techniek praktisch zijn voltooiing
bereikt. Tot in de verste uithoeken is de werkelijkheid objectiveerbaar en bewerkbaar
geworden. Zelfs het subject is door de menswetenschappen en datgene wat met een
onthullend woord bestuurstechnieken heet, gereduceerd tot manipuleerbaar element,
tot ‘radertje in de machine’. Het is ingevoegd in een overkoepelend en autonoom
bestel, dat zijn eigen wetten heeft en zijn eigen spel speelt.
Daarmee is het menselijk subject, omwille waarvan ooit het metafysisch,
beheersend en berekenend denken zijn aanvang nam, op zijn beurt uit het centrum
verstoten. Het is een functie geworden binnen het dominantiedenken waarvan het
zelf de drager meende te zijn. Deze verbanning uit het paradijselijke midden van de
wereld is, aldus Vattimo, door Nietzsche gekenmerkt als de kern van het nihilisme
‘waarin de mens vanuit het centrum wegtrekt op zoek naar een onbekend x’. Dat
nihilisme is geen eindtoestand, geen voltooide beweging. Het vindt zijn wezen in de
voortdurend opnieuw ondernomen act van het wegtrekken zelf, dat nooit in een
aankomst wordt voltooid; dat zou immers opnieuw een terugkeer naar het historisch
perspectief betekenen.
Dit nihilisme-begrip wordt door Vattimo aangegrepen om te komen tot een beter
begrip van de huidige ‘zijnshistorische’ situatie. En hij verbindt dit thema met het
Heideggeriaanse denken over de techniek als voltooiing van het beheersende - het
‘metafysische’ - denken. Die preoccupatie is Heidegger - niet zonder grond - op de
verdenking van nostalgie, zo niet van reactionair obscurantisme komen te staan.
Maar langs de weg van een aandachtig mee-lezen en mee-denken met Heideggers
analyse ontwikkelt Vattimo een interpretatie die deze voor een al te eenzijdige,
negatieve waardering van de techniek behoedt en Heidegger, samen met Nietzsche,
op een wellicht nog pregnantere wijze, tot denker van de ‘post-metafysische’ situatie
maakt.
De techniek, aldus Vattimo-cum-Heidegger, is niet alleen de voleinding van de
metafysica, maar tegelijk ook haar ontbinding. Zij is bij uitstek de
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plaats waarop een post-metafysisch denken kan aanvangen - haar grote chance, zoals
hij het soms met een uitdrukking van Georges Bataille noemt. De technische rede
vormt het aanzetpunt voor een (steeds hernieuwd ondernomen) vertrek uit de
metafysica, die daarin voortdurend opnieuw afsterft: een beweging die Vattimo
‘verscheiden’ noemt.

Spel
Ik wil dat langs twee wegen trachten duidelijk te maken: via het spelkarakter van de
techniek en via de de-centrering van het subject, die daardoor wordt bewerkstelligd.
In de formalisering die de techniek eigen is, wordt de wereld niet langer als een
vaste, gegeven eenheid opgevat, maar verbrokkeld tot een groot aantal abstracte
‘spelen’ die zich, net als de taalspelen van Wittgenstein, niet meer op een
gemeenschappelijke, funderende grond betrekken, maar elk hun eigen ‘grond’ in
zich dragen en zich vanuit hun eigen functioneren rechtvaardigen. Deze steeds
duidelijker wordende afwezigheid van een eenheid-scheppende bodem - het
‘zijnsfundament’ van de metafysica - breekt de gesloten metafysiche horizon open
naar een panorama van een onbepaalbare hoeveelheid zichzelf voltrekkende processen,
die elk hun eigen wetten en hun eigen waarheid hebben. De techniek heeft het
metafysisch beginsel van een unieke en unificerende waarheidsgrond niet meer nodig.
De metafysica heft zichzelf in haar voltooiing op en ziet haar waarheidsbegrip
uiteenvallen in een pluraliteit van functionalistisch gedachte ‘spelregels’, die niet
langer een eenheidspunt, en daarmee een hiërarchische ordening of verankering
behoeven.
Een tweede moment vinden we in de decentrering van het subject. Juist het subject
vormt immers, als tegenhanger van het object, een van de centrale categorieën in de
strategie van starmaking van de wereld waarom het het metafysisch project begonnen
was. De tegenstelling tussen beide (het subject als vaste pool van kennis en
concentratiepunt van handelen; het object als aangrijpbaar voorwerp van kennis en
manipulatie) was daarbij fundamenteel. Een zichzelf bewust denken stond hier
tegenover een in haar concretie volledig vatbare wereld en dat zelfbewustzijn
fungeerde, vooral na de subjectfilosofische wending van de moderne tijd (Descartes,
Hume, Kant) tegelijkertijd als funderingspunt. Maar in de techniek verliest het subject
deze centrale positie; het gaat als teken op in een groter spel van organisatie en
functionalisering en wordt in de manipulatie zelf tot object gemaakt. Daarmee verliest
de oppositionele dichotomie die voor
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het metafysisch wereldbeeld structurerend was, haar draagkracht en raakt het stramien
ontregeld.
Deze dubbele verzwakking van de metafysische constructie en het daaraan inherente
zijnsbegrip als vaste en aanwezige grond maakt nu de weg vrij voor een hernieuwd
doordenken van de wereld en haar ‘zijnsstructuur’, die niet langer als fundament van
willige beschikbaarheid en presentie, maar als leegte en afgrond wordt gedacht.

Bodemloos
Afwezigheid is dus een centrale notie in dit ‘post-metafysisch’ denken. Het ‘zijn’
trekt zich voortdurend vanuit zijn verschijning terug in een onachterhaalbare absentie,
waarbij aanwezigheid en afwezigheid tesamen moeten worden gedacht. Verschijnen
en verdwijnen vinden op hetzelfde moment plaats - wat wil zeggen dat wij ons nooit
uitputtend meester kunnen maken van datgene wat zich aan ons voordoet, omdat het
altijd mede in een beweging van terugtrekking is verwikkeld en verdwijnt in de
onpeilbaarheid van een afgrond. Noch over de wereld, noch over onszelf bezitten
wij ooit een uitputtende waarheid.
Het ‘zijn’ te denken als verschijnen-en-verdwijnen betekent dat er altijd méér is
dan datgene wat zich toont, dat de betekenis van de dingen zich nooit in één blik of
ontmoeting laat uitputten. Die terughoudendheid van het ‘zijn’ vraagt om een
voortdurende, nooit afgesloten interpretatie, maar maakt, aldus Vattimo, tegelijk de
rijkdom van de wereld uit. Tegenover die mateloosheid onthult zich het metafysisch
denkbeeld van alomvattend doorzicht als een illusie. Geconfronteerd met een ‘zijn’
dat zich niet meer willig uitlevert, maar zich steeds terugtrekt - een verzwakt
zijnsbegrip, zoals Vattimo het noemt - ontsnapt alleen een zwak denken aan de
verleiding van nostalgie en ressentiment, die slechts tot een herhaling van het
metafysisch drogbeeld kan leiden. Een ‘zwak’ denken is zich van de
onontkoombaarheid van hermeneuse bewust, het weet te leven met de blijvende
noodzaak van steeds weer hernieuwde interpretatie, waarin de waarheid zich tot een
perspectivische veelheid van ‘waarheden’ vermenigvuldigt en, zoals Nietzsche zei,
zijn en schijn elkaar doordringen. Het ziet in de onmogelijkheid van een laatste,
definitieve waarheid geen reden tot treurnis, maar tot vreugde over de
onuitputtelijkheid en rijkdom van de wereld en beaamt deze uitdrukkelijk.
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Interprsetatie
Het is de kunst die voor dit ‘post-metafysisch’ besef model staat, zo zegt Vattimo
Nietzsche na. Daarbij betrekt hij zich vooral op diens denken over de Wille zur Macht,
de naam bij uitstek voor het stromende karakter van de werkelijkheid. Zoals Georges
Bataille al onderkende, moet het begrip Wille zur Macht bij Nietzsche niet allereerst
als een persoonlijke drift tot expansie worden opgevat. De Wille zur Macht gaat aan
het subject vooraf en ondergraaft dit op hetzelfde moment waarop het vanuit deze
flux (als een soort stollingsmoment) gestalte aanneemt. Als ‘effect’ is het aan het
spel van worden en ontstaan overgeleverd en de Uebermensch belichaamt deze
de-fundering en zelfontlediging in de hoogste mate. De Uebermensch is dan ook
geen overwinnaar (al dan niet gedacht naar het model van de dialectische Aufhebung),
maar eerder degene die ‘ondergaat’, zoals Zarathustra in zijn prediking zijn eigen
Untergang thematiseert. Die ‘ondergang’ betekent de prijsgave van de overtuiging
dat het de mens gegeven is te triomferen, ja dat het zijn opdracht zou zijn de wereld
te onderwerpen en te overheersen, zoals de metafysica wil.
Tegenover die attitude - die desondanks evenmin geheel kan worden overwonnen
- pleit Vattimo dan ook voor een ontologie du déclin, die de tegenhanger van de
dialectische beweging van ‘opgang’ is. Deze denkt de mens niet langer als heer van
de wereld, maar - Heideggeriaans gezegd - als ‘gehorig aan het zijn’: als ingebed in
een ‘wereld’ die hij niet overziet en nooit kan hopen volledig te beheersen. Hij weet
dat de wereld hem uiteindelijk altijd ontsnapt, dat het ‘zijn’ zich niet aan hem uitlevert,
maar zich altijd minstens gedeeltelijk verborgen houdt en dat de ‘laatste waarheid’
hem niet gegeven is. De waarheid, die in het ‘sterke’, metafysische denken uitsprak
‘hoe de wereld was’ - Heidegger parafraserend: ‘hoe het er met het “zijn” voorstond’
- maakt plaats voor een veelheid van perspectieven, een pluralistische multipliciteit
van verschijningen, waarin het ‘zijn’ zich vanuit zijn niet te doorgronden diepte aan
ons toont.
Zoals boven al aangegeven maakt de kennis van de waarheid in deze ‘zwakke’ of
‘hermeneutische ontologie’ plaats voor een nooit afgesloten activiteit van interpretatie.
Deze hermeneuse is een scheppende activiteit die voortdurend nieuwe perspectieven
van ‘verstaan’ in het leven roept. ‘Waarheid’ ontplooit zich vanaf dat moment als
een beweging, die de dynamiek van de hermeneuse zelf is. Ze is niet langer exclusief,
maar staat een veelvoudigheid toe die de oorspronkelijke dichotomie van waarheid
en leugen of fictie en realiteit uit haar voegen licht.
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De kunst
Al deze elementen - de vervloeiing van waarheid en leugen, de wederzijdse
doordringing van realiteit en fictie, het scheppende karakter van de interpretatie en
de onuitputtelijkheid van de hermeneuse - vinden, zo zegt Vattimo Nietzsche na,
hun meest duidelijk voorbeeld - hun ‘model’ - in de kunst. Het is immers hier dat
het dionysische element - als werking van de Wille zur Macht - in de minst gebonden
en verdrongen vorm aan de oppervlakte treedt. In het kunstwerk verliest zowel het
scheppende als het beschouwende subject zich in de passie die de creativiteit
belichaamt - een passie die zich aan beheersing onttrekt en waarin de aanvankelijke
‘vrijheid van de geest’ (zoals Vattimo letterlijk zegt) zich nog min of meer ongeremd
kan ontplooien. Daarin breekt deze de zelfgenoegzaamheid van het subject open naar
het - om opnieuw een Batalliaans woord te gebruiken -exces van de scheppingskracht
dat de veilige, maar tegelijk zo parmantige kaders van de metafysische orde ontwricht:
een beweging van overtreding die slechts mogelijk is op grond van het niet op een
metafysische idee van ‘waarheid’ gefundeerde spel-karakter dat voor de kunst zo
wezenlijk is.
De kunst overschrijdt welbewust de grens van de metafysische waarheid. Zij is
wil tot fictie en daarin beantwoordt ze aan de beweging van de Wille zur Macht, die
een eindeloos ‘werpen en ontwerpen’ van perspectieven is. Ze ontwortelt daarmee
de ‘metafysische’ tegenstelling van waarheid en leugen - precies in de mate waarin
zij de metafysica als niet meer dan één perspectief onder vele ontmaskert.
Net als het kunstwerk wordt de wereld een oneindig speelveld van interpretaties.
De kunst strekt zich als de herwonnen speelruimte van de Wille zur Macht uit tot de
wereld als geheel, in een denken waarin aanwezigheid en afwezigheid steeds tesamen
worden gedacht en de creativiteit van de duiding niet wordt gedoofd in een eens voor
altijd bereikte ‘waarheid’. Dat betekent voor Vattimo echter niet dat heel de wereld
daarmee een kunstwerk zou worden, of dat de kunst als onderscheiden locus in de
wereld zou worden opgeheven. Dergelijke veronderstellingen gaan immers opnieuw
uit van een model van voortschrijdende, totaliserende ontwikkeling à la Hegel. Voor
Hegel was de kunst niets anders dan een doorgangsstadium op de weg naar de
Absolute Geest, waarin zij, gevolgd door de godsdienst en de filosofie, zou worden
‘opgeheven’. Een moderne variant van deze gedachte is te vinden bij Marcuse, waar
deze een pleidooi houdt voor een nieuwe sensibiliteit die de moderne mens uit zijn
eendimensionaliteit moet verlossen. Bij Marcuse wordt de hele wereld tot object van
een erotisch-
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esthetische gevoeligheid, die echter - en hier ligt het verschil met Vattimo - in
utopisch-revolutionair perspectief wordt begrepen. Net als Hegel staat het denken
van Marcuse onder het licht van de overstijging en een tot-zichzelf-komen van de
mens, waarin uiteindelijk het oude bestel moet worden overwonnen.

Een flaneur in een passage
Eerder zagen we al hoezeer een dergelijk denken schatplichtig is aan een
geschiedfilosofisch ingekleurde metafysica, die nog altijd op beheersing uit is. Het
woord ‘overwinning’, dat in deze context steevast valt, is daarbij symptomatisch.
Het afscheid van een dergelijk militant perspectief maakt, paradoxaal genoeg, een
definitief afscheid van de metafysica onmogelijk. Waar deze laatste in een open strijd
onverslaanbaar is, omdat zij in elke overwinnaar onmiddellijk weer zou reïncarneren,
daar kan de afzwering van haar ideologie slechts de vorm aannemen van een
wijsgerige guerrilla. Niet in een confrontatie, maar in een ondermijning schuilt de
chance van het zwakke denken. Waar Ueberwindung niet mogelijk is, rest nog slechts
Verwindung, schreef Heidegger met een helaas onvertaalbare virtuositeit. We kunnen
de metafysica slechts ‘verkroppen’ en ‘uitzieken’, we zijn haar nooit helemaal voorbij.
Ze keert, als een hardnekkig virus, steeds weer terug op het moment waarop we
menen haar kwijt te zijn, in een beweging van verdwijnen-en-verschijnen, die
samenvalt met het Heideggeriaanse verbergen-en-ontbergen van de waarheid van
het zijn.
Van een dood van de kunst in Hegeliaanse of Marcusiaanse zin kan bij Vattimo
dus geen sprake zijn. Toch is hij wel bereid te spreken van een ondergang van de
kunst in ‘zwakkere’ zin, namelijk in zoverre de moderne massacultuur onder invloed
van de moderne communicatiemedia een algemene esthetisering met zich meebrengt,
waarin alles tot teken en elk feit tot fictie wordt gemaakt. Daarbij wijst hij met name
op Walter Benjamins analyse van het kunstwerk in het technologisch tijdperk. De
ongebreidelde reproduceerbaarheid, waarin de kunst als het ware in de techniek
opgaat, maar tegelijkertijd alomtegenwoordig geworden is, heeft bij de moderne
mens een verstrooide perceptie teweeggebracht. Een directe ontmoeting met het
kunstwerk vindt niet meer plaats; de mens beweegt zich nog slechts in het marginaal
waargenomen licht van de verschijning ervan. Het kunstwerk staat niet langer centraal
in een gerichte aandacht, maar krijgt een ornamentele status, al lost het zich nooit
definitief in de wereld op. De diffuse blik die Benjamin bij de moderne mens
waarnam, heeft echter
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niet alleen een esthetische portée, maar brengt ten aanzien van Heidegger - en wellicht
ook van Nietzsche - een ingrijpende verandering in het wijsgerig landschap teweeg.
Net als voor Benjamin staat ook voor Vattimo de stedeling model voor de mens in
diens huidige (Heidegger zou zeggen: zijnshistorische) situatie. De stedeling beweegt
zich in de wereld van de veelvormige verschijning, van een kaleidoscopische
pluriformiteit, die voor een geconcentreerde gerichtheid geen ruimte meer laat. Hij
is als een flaneur, die de wereld van de stad aan zich voorbij laat trekken, zonder dat
hij zich tot een essentiële ontmoeting geroepen voelt. Hij is gelukkig met het
verschijnen van haar oppervlakte, maar vraagt niet langer naar haar wezen.
Dát is bij uitstek de houding die aan het post-metafysisch bewustzijn beantwoordt.
Onverschilligheid voor de vraag naar het wezen en een welbewuste keuze voor de
schijnwereld van de oppervlakkigheid vormden reeds bij Nietzsche de kenmerken
van wat hij het ‘gevaarlijke denken’ van de toekomstmens noemde. De Uebermensch
lijkt in de lanen en passages van de metropool meer levenskansen te hebben dan op
de tot metafysische Grübelei nodigende stilten van de Heideggeriaanse veldweg. En
waar de stad het toneel is van een voortdurend verschijnen en verdwijnen, lijkt de
roep van het zijn, zo suggereert Vattimo niet zonder overtuigingskracht, hoorbaarder
te weerklinken dan op de Holzwege van het Zwarte Woud. Zoals in Vattimo's lezing
van Heidegger de techniek de vorm aannam van een eerste stap in het vertrek uit de
metafysica, zo ondergaat Heideggers ogenschijnlijk zo rurale denken ook hier een
ingrijpende decorwijziging en neemt het onvermoed kosmopolitische vormen aan.
De diffuse aandacht van de moderne mens voor de technologisch gereproduceerde
kunst speelt zich af in een ‘tussentijd’, waarin de kunst afwisselend verschijnt en
verdwijnt, zo zeiden we boven. Die verstrooide ontmoeting staat model voor de
verhouding die het hedendaagse denken tot de metafysica onderhoudt, in zoverre
ook hier sprake is van een voortdurend afscheid en een onontkoombare terugkeer van een verscheiden dat nooit ten einde is. De mogelijkheid van een definitieve
uittocht uit de metafysische ruimte wordt door Vattimo weliswaar niet uitgesloten,
maar krijgt nauwelijks contouren. Een zwerven tussen afscheid en terugkeer is
vooralsnog de enige chance voor een tijdsgewricht dat tot in zijn naam
(‘postmetafysisch’) door de metafysica getekend blijft.
Die gang is de dwalende tred van de flanerende stedeling, wiens levenshouding
schommelt tussen geïnteresseerde opmerkzaamheid en koele observatie en wiens
zoeken naar een laatste grond heeft plaats gemaakt voor de min of meer toevallige
bekoring van de vluchtige ontmoeting. Het was
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misschien geen toeval dat de grote Europese steden sinds Nietzsches tijd hun ruimten
welbewust op deze vorm van vertreding gingen afstemmen. In Parijs zou Benjamin
later op hun betekenis wijzen, maar ze verschenen ook in Brussel, Den Haag, Milaan
en wellicht ook in Turijn. Het waren labyrinten zonder doel of einde, slechts bedoeld
voor het slenteren van de flaneur, die een beau monde aan zich voorbij liet trekken
en niets anders meer verlangde dan de mondaine charme van een dergelijke passage.
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Don Cupitt: de christen als deconstructionist
Kan theologie ook postmodern zijn?
Georges De Schrijver
Het postmoderne levensgevoel, wat dit dan ook is, hangt in de lucht. Aanvankelijk
beperkt tot architectuur en literatuurwetenschap, heeft het stilaan ook stem gekregen
in de algemene bezinning op de cultuur. Er verschijnen nu ook al postmoderne
theologieën op de markt. Een daarvan lijkt mij die van Don Cupitt te zijn, de
anglicaanse theoloog en decaan van het Emmanuel College in Cambridge. Bij ons
nog minder bekend, veroorzaakte hij verleden jaar toch enige deining, toen de AVRO
een televisieserie over geloven, die hij voor de BBC gemaakt had1, uitzond en door
een panel liet bespreken. Cupitt liet verstaan dat ieder christen zich gerust een
geloofsuitleg naar eigen smaak mocht kiezen en ook de sacramenten navenant mocht
duiden. Voor een christelijke stervensbegeleiding bijvoorbeeld hoeft men niet eens
aan een hiernamaals te geloven. De christelijke symbolen zijn er immers om het
leven te vieren, hier en nu, ze kunnen net zo goed de betekenis onderstrepen van een
lichamelijk bestaan dat naar zijn einde gaat. De geloofstaal is krachtig genoeg om
ook wie het leven als radicaal eindig beschouwt, troost en vervulling te schenken.
We hebben God en het eeuwig leven niet nodig om te werken aan een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde. Het geloof in de waarde van het aardse leven nu verdraagt geen
afschuiving van geluk naar boven of naar voren.
Hoe moeten we ideeën als deze in Don Cupitts ‘postmodernistische’ filosofie en
theologie situeren?
Als een goed postmodernist, gelooft Cupitt niet meer in de ‘grote verhalen’2, in
dit geval de ‘redding van allen in God’, ‘de uiteindelijke triomf van het goede’. Die
verhalen spiegelen wel een alomvattend geluk voor, maar functioneren tevens als
vangarmen van de macht: alle veelheid

1
2

D. Cupitt, The Sea of Faith. Christianity in Change, British Broadcasting Corporation,
London, 1985.
Cfr. L. De Cauter, Postmoderniteit voor kinderen, in Streven, oktober, 1987, pp. 77-79.
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wordt binnengetrokken in het dodende keurslijf van de eenheid. Die onderwerping
aan het ene centrum (men noeme het God of de uiteindelijke zin van de geschiedenis),
laat geen ruimte meer om te ademen. Iedereen moet het recht hebben om in de rand
van de grote, onsterfelijke verhalen, zijn eigen glosse van jubelende sterfelijkheid te
schrijven. Ieder leeft zijn eigen leven en sterft zijn eigen dood. Het staat ieder vrij
zijn eigen levensdynamiek te duiden zoals hij dat wil, gebruik makend van een wirwar
van symbolen die, vrijgekomen uit de tirannie van het éne verhaal, vrij beginnen te
zweven.
Het felst klinkt dit postmoderne levensgevoel door in Cupitts laatste twee werken:
Life Lines en The Long-Legged Fly3. Daarom beperk ik me hier tot deze twee. In Life
Lines beschrijft hij de 16 metrostations die de geest, op zoek naar de zin van zijn
zwerven, kan doorlopen. The Long-Legged Fly is een pleidooi om, zoals Yeats'
schaatsenrijder, rusteloos over het wateroppervlak te blijven scheren, zonder ooit
een vast steunpunt te willen zoeken of de (altijd eendere) heilige naam van God te
schrijven (zoals Gezelles schrijverke nog deed).

Ondogmatisch christendom
Heeft het zin religieuze riten en gebruiken in stand te houden, als men niet meer in
God gelooft? Cohn, een joods theoloog uit New York, meent van wel en beroept
zich hierbij op Cupitt, wiens inzichten hij in de praktijk van zijn gemeente bevestigd
ziet. Veel joden die niet meer in God geloven, gaan voort met het vieren van de
religieuze feesten en het lezen van de bijbel, omdat dit het besef van hun jood-zijn
versterkt. Wat is daar tegen? De levensstijl waartoe geschriften en gebruiken van het
jodendom opvoeden, is het wezenlijke, terwijl het geloof in een God die de gang van
de geschiedenis leidt, een tijdsgebonden element is, en na de Holocaust voor velen
quasi onmogelijk is geworden. Om de joodse identiteit en haar levensstijl door te
geven, is het voldoende zich cultureel met de joodse traditie verbonden te weten.
Die traditie moet men trouwens lezen zoals men literaire teksten leest. Wat heeft
men eraan voor het eigen leven? De culturele traditie leeft voort bij de gratie van het
vrije spel van de interpretaties;

3

Life Lines, SCM Press, London, 1986; The Long-Legged Fly, SCM Press, London, 1987.
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ze verstok, als ze in een eens en voor goed geldende lezing wordt vastgelegd4.
Die zienswijze klopt met de manier waarop Cupitt zich tot de literaire scheppingen
van het christendom verhoudt. Veeleer dan strikte definities te zijn, reiken de
christelijke leerstellingen een inspiratie tot handelen in schoonheid aan. Waarom
zouden we ons de godsdienst niet esthetisch en expressief toeëigenen? ‘Een godsdienst
is immers een schat van betekenissen en waarden waaruit we kunnen putten om aan
ons leven inhoud en betekenis te geven. Met godsdienst is het als met kunst. Men
werkt ermee. Alleen is het materiaal waarmee we werken, niet steen, klank, verf of
woorden, maar ons eigen leven’5.
De vraag is echter hoe christenen dan nog een eigen identiteit in stand kunnen
houden. Want anders dan de joden, hebben zij geen etnische groepsbinding. Over
vele naties verspreid, hebben zij alleen hun geloof in Christus gemeen. Maar hoe dit
geloof nog werkzaam laten worden in een cultuur zonder God? Voor die moeilijkheid
geplaatst, zoekt Cupitt zijn heil in een ondogmatische christologie. Ook in een cultuur
waar geen plaats meer is voor een transcendente ‘God daar boven’, blijven Christus
en zijn historisch optreden een diepe inspiratie vormen voor de levensduiding van
de mens.
Cupitt volgt dus de God-is-dood theologen uit de jaren '60 (Altizer e.a.), voor wie
God dood is en Christus leeft. Maar die zienswijze vult hij graag subversief in: ‘Een
christen van dit type houdt van Christus en niet van God. Hij is er immers van
overtuigd dat God nergens anders te vinden is dan in Christus. Maar omdat hij zich
daarmee in zijn diepste kern deviant weet (afwijkt van het “normale”), voelt hij zich
verbonden met de gemarginaliseerden en de uitgestotenen. Zijn voorkeur gaat uit
naar de armen, de geminoriseerden, de geïnterneerden in de verborgen archipels van
onze tuchthuizen en (als hij kunstenaar is) de losgeslagen, pittoreske bohémiens die
in onze grootsteden de wijken tussen theater-en gangsterland bevolken’ (Life Lines,
175).
Voor Cupitt bestaat de identiteit van de christen ten diepste in een keuze voor de
uitgestotenen. Om dit te motiveren, grijpt hij terug naar Hegels christologie, die laat
zien dat de plaats van de transcendente God onbezet moet blijven: na de menswording
is God nog alleen in de ontlediging te vinden. Om de radicaliteit van dit inzicht vast
te houden, moet men het

4
5

D. Cohn-Sherbok, Don Cupitt and Reconstructionist Judaism, in Theology, 88, 1985, pp.
436-440.
D. Cupitt, Only Human, London, 1985, p. 205.
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echter loskoppelen van Hegels systeemdenken. Heeft de Allerhoogste eenmaal
besloten zich los te laten in de eindigheid, dan kan hij nooit meer in een recapitulerend
overzicht terugkeren naar zijn éne uitgangspunt. God is voortaan ‘gedecentreerd’,
en dat loslaten van het centrum bepaalt ook de christelijke levensstijl. Wat de
christenen dus samenhoudt is, paradoxaal genoeg, hun verspreiding in de leegte, in
het deviante, het dolende: ‘Het eigenlijke verhaal dat we over ons leven te vertellen
hebben, is niet de triomf van het koninklijke ik, maar het kenosis-verhaal: de
onophoudelijke verspreiding en verstrooiing van de mens die zich loslaat’ (Life Lines,
198).

Van realisme naar anti-realisme
Verstrooiing is belangrijker dan eenheid. In Life Lines presenteert Cupitt een hele
waaier van manieren van christen-zijn. Historisch én persoonlijk doorloopt het
religieuze bewustzijn verschillende fasen. Cupitt stelt ze voor als zestien metrostations:
mythisch, doctrineel en deïstisch realisme, esthetisch ‘expressivisme’, militant
religieus humanisme, subversie, uitwijking, nacht... Een gedetailleerde bespreking
van al deze fasen kan ik hier niet geven. Ik beperk me tot een paar modellen die de
trend van een toenemende subjectivering van het geloof het beste verduidelijken. Bij
de overgang van Middeleeuwen naar Moderniteit treedt de fase van het ‘esthetisch
expressivisme’ in; bij de sprong van moderniteit naar postmoderniteit, die van
‘subversie’ en ‘uitwijking’. Ik begin met de eerste sprong, die meteen uitloopt op
een strijd tussen realisten en anti-realisten.
Over de wending van een mythisch of doctrineel wereldbeeld (God is de Heer van
het al) naar een cultuur die zich niet meer buigt onder een God die de wereld volgens
onveranderlijke wetten regeert, is Cupitts stelling even eenvoudig als irriterend: Zijn
de mensen zich in de Verlichting eenmaal van hun eigen kunnen bewust geworden,
dan is er geen plaats meer voor een objectief regerende God, maar komt er ruimte
voor een mensheid die aan haar eigen geluk werkt. Daarmee haalt Cupitt zich het
verwijt van subjectivisme en prometheïsche aanmatiging op de hals. Daartegen weert
hij zich door erop te wijzen hoezeer de anglicaanse kerkgemeenschap, vooral de
High Church, meer dan haar wellicht lief is, een subjectief religieus bewustzijn met
esthetische inslag ontwikkeld heeft. De doorgaans erg pragmatische Brit vindt toch
een zielsverheffend genoegen in een luisterrijke liturgie. De troost die hij aan de
oude rituelen en melodieën beleeft, is op de keper beschouwd louter esthetisch en
cultureel: ‘Als men wil
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weten waarom esthetische expressivisten vaak zo conservatief en traditioneel zijn,
waarom ze zo oplopen met alles wat in de godsdienst prachtig en oud is, en
bewonderend opkijken naar katholieke en griekse-orthodoxe kerkdiensten, is het
antwoord eenvoudig: dit type van gelovigen indentificeert het geloof met zijn
manifeste culturele uitingen. Voor hen valt christendom samen met schriftteksten,
liturgieën, instituties, kunst en muziek’ (Life Lines, 116-117). Maar die esthetische
interesse zegt weinig of niets over hun geloof in God. Je kunt heel goed oude
schriftteksten en liturgieën vereren, zonder realistisch in God te geloven, d.i. zonder
hem een omvattend statuut toe te kennen in kosmos, maatschappij, cultuur en kerk.
(Omdat de antieke en middeleeuwse mensen dit juist wél deden, was God voor hen
een burcht en een rots).
De strijd tussen realisten en anti-realisten is in de Angelsaksische wereld een oud
zeer. De realisten stellen dat onze begrippen de werkelijkheid vatten zoals ze door
God is ontworpen (Designer Realism). Dit is hún versie van het mythische
wereldbeeld (Mythical Realism), waarin het schepsel zich in zijn bestaan afhankelijk
wist van gods werkelijkheid. Maar bij hen is die mythische kijk verstard tot een
rationele (deïstische) kennisleer, die de mens direct inzicht geeft in de denk- en
ordeningsregels van de Schepper: het verstand vermag de kunstgrepen van de
goddelijke horlogemaker feilloos te reconstrueren. Niet alleen Leibniz (1646-1716)
dacht zo, ook vandaag nog zijn er in Engeland denkers die gezwind de denkwetten
van Gods verstand helpen opstellen. Een van hen is Richard Swinburne. In The
existence of God (Oxford, 1977) stelt hij dat ‘er een objectieve, intelligibele wereld
boven ons is, waarvan ons verstand de fundamentele structuur kan kennen en waaruit
men het bestaan van de ontwerper van de wereld kan afleiden’ (Life Lines, 59).
Daarmee vergeleken is Cupitt een anti-realist. Swinburnes realisme veronderstelt
stilzwijgend dat Gods denkwetten ónze denkwetten zijn en omgekeerd. Doorprikt
men echter, wat Kant reeds deed, die illusoire gelijkschakeling, dan blijkt ze alles
behalve onschuldig. Onder het realistische spreken over God en wereld zou wel eens
een machts- en controledenken kunnen schuilgaan, dat zich heimelijk tegen de
vitaliteit van het leven keert. (Ik verwoord Cupitts tegenwerping meteen in een
Nietzscheaans perspectief). Waartoe immers neemt Swinburne, als tegenhanger van
de menselijke rede, een intelligibele wereld ‘daarboven’ aan, tenzij om de voorrang
van het verstand op de zintuigen te onderstrepen? De intelligibele wereld is een
hemels baldakijn dat het menselijke denken moet heiligen en rechtvaardigen. Maar
wie iets te heiligen heeft, heeft doorgaans ook iets te verbergen, nl. de schraalheid
van een verstand dat zijn perken te buiten
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gaat. Logisch en formeel mag het abstracte denken dan al gelijk hebben, als het zich
boven de rijkdom van het menselijke ervaren plaatst, spreekt het een leugentaal. De
sensibele krachten van het leven zijn rijker en dieper dan het begrip dat de rede ervan
heeft.

Voorbij de moderne rationaliteit
Cupitt slaat de vitaliteit van het leven hoger aan dan de berekenende ratio. Dat vind
ik gezond. Maar waarom beperkt hij zijn kritiek op het rationalisme tot het domein
van de theologie? Met de evolutie van de cultuur heeft het berekenende denken, de
wetenschappelijke rede haar heilig monopolie gevestigd op alle gebieden van het
weten.
Die verschuiving is al in de 18e eeuw begonnen. Kant maakte het denken los van
God en gaf het een fundering in zichzelf: voortaan rechtvaardigt het wetenschappelijke
denken zich met behulp van een logica die haar eigen uitgangspunt en doelstellingen
bepaalt. Het moderne denken concentreert zich op zijn eigen rationele, sluitende
logica, het is logo-centrisch geworden. Het heeft geen enkel steun- of correctiepunt
meer nodig buiten zichzelf, zijn efficiëntie en erkenning hangt af van de sluitende
samenhang van zijn redeneringen. Aanvankelijk, in de Verlichting, met vreugde
begroet - eindelijk was de cultuur ontvoogd uit de greep van externe (religieuze)
autoriteiten en konden de mensen op eigen verantwoordelijkheid hun wereld
wetenschappelijk inrichten - openbaarden deze autonomie en zelf-fundering van het
denken ook hun schaduwzijden: als de technische, beheersende rede alom haar
heerschappij opdringt, wordt op de duur het menselijke in de mens verstikt.
Holocausten worden onvermijdelijk. Op dat gevaar had de Frankfurter Schule al
gewezen6. (Maar, op vlucht voor Hitler, is die school naar de Verenigde Staten en
niet naar Cupitts Groot-Brittannië uitgeweken).
Had Cupitt daarvoor oog gehad, dan zou hij hebben gezien dat Nietzsche, het
boegbeeld van de postmoderniteit, niet zo maar met de platoonse God van de eeuwige
ideeën in de clinch gaat, maar dat hij via dit gevecht en via het opsporen van
alternatieve goden in de Oudheid (Dionysos) het moderne sciëntisme uit het zadel
wil lichten. Ook Nietzsche is een tekst die om

6

Cfr. J. Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, Frankfurt, 1985, pp. 26-46.
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ontcijfering vraagt7. Cupitt draaft hier iets te vlug door de geschiedenis heen. Van
zijn Franse modellen, Derrida en Foucault, had hij kunnen leren dat de postmoderne,
artistieke aanpak een reactie is tegen het monopolie van de moderne beheersende
rede. Die nalatigheid maakt hij goed in The Long-Legged Fly. Maar in Life Lines
duikt hij met een forse sprong direct onder in het postmoderne vrolijke ‘interpreteren
zonder eind’, alsof dit levensgevoel al onmiddellijk na Kant hoogtij kon vieren.
De postmoderne ‘zee van interpretaties’ begint niet meteen na de dood van de
oude metafysica haar ongetemde dans, maar pas nadat de Westerse mens met schade
of met schande heeft geleerd dat hij zonder artistieke fantasie niet kan leven.
Nietzsches uitroep ‘God is dood’ schreeuwt om de opruiming van een rationaliteit
die de sensibele creativiteit fnuikt. Men kan die onderdrukking van het leven op
rekening schrijven van ‘God in den hoge’, maar dan moet men wel beseffen dat die
God hier het symbool is voor het dodende monopolie van een rationaliteit die álles
- moraliteit, opvoeding, staatsburgerschap, kerk... - onder controle wil krijgen. Die
God moeten we inderdaad dood laten gaan8.

Postmoderniteit: leven in een wereld van tekens
Het postmoderne levensgevoel houdt onstuimig van het nieuwe. Boven een lijnrechte
doelgerichtheid verkiest het in vindingrijkheid eindeloos te zwerven. In plaats van
achter de fenomenen een blijvende betekenis te zoeken, waardeert het de momentele
diepte van de oppervlakte-lezing. Liever dan bij het altijd eendere te zweren, wil het
een creatieve verbeelding die de dingen telkens anders ziet. In plaats van zich aan
het bestaande te conformeren, verkiest het de schalkse afwijking hiervan. Kortom,
de postmoderne mens geniet met volle teugen van het loze spel van de tekens, waaruit

7

8

Een juiste Nietzsche-lezing had Cupitt in staat gesteld iets meer historisch perspectief te
brengen in de verschillende fasen van het nieuwe religieuze bewustzijn. Om de
neo-anglicaanse vroomheid te duiden (cfr. supra) kán, maar moet men zich niet noodzakelijk
op Nietzsche beroepen, een belichting vanuit Kants esthetica was voldoende geweest. Maar
om de ‘deviante’ christen aan de rand van de technologische maatschappij te beschrijven,
kan men niet aan Nietzsche voorbij.
Cupitt mag dan al blind zijn voor de manier waarop postmoderniteit zich tot de moderniteit
verhoudt, hij voelt heel goed aan waar het de postmoderne mentaliteit van binnenuit om te
doen is. Hij heeft altijd een voorkeur gehad voor Kierkegaard en voor de manier waarop
deze Hegel ‘deconstructioneert’ (ofschoon hij zelf, angelsaksisch, Hegel steevast door de
bril van Plato leest); zie The Sea of Faith, pp.140-141 en 146-156.
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een vuurwerk van interpretaties losspettert, niet in bedwang te houden door één
verplichte lezing. Wat is een zgn. normatieve lezing immers anders dan een keuze
die post factum haar eigen smaakoordeel verdringt? ‘Stel je voor’, zegt Cupitt, ‘dat
er iemand met een tas vlugschriften bij je komt aankloppen en je probeert aan te
praten dat hij de Openbaring heeft waarnaar je altijd al hebt uitgezien. Je zal
waarschijnlijk zeggen: die vent is van lotje getikt’ (Fly, 154, cfr. Life Lines, 210-212).
Inderdaad, postmoderne mensen weten niet wat Openbaring met een hoofdletter is,
evenmin als ze aan de Zin van de Geschiedenis of aan de Waarheid geloven. Wie
met zo'n hoofdletter-boodschap komt aandraven, nemen ze voor een geëxalteerde of
een listige handelaar. Ze hechten alleen belang aan de invallen van vindingrijkheid
en artistieke schepping. Dat is hun manier van authentiek leven. Het eerste gebod is
immers dat men de creatieve grondbeweging, die zich in het eigen leven een weg
naar boven baant, gehoorzaamt en op zijn hoede is voor dictaten van gevestigde
instituten. Om te voorkomen dat hij in de eendere lezing van het bestaande wordt
binnengetrokken, wil de artiest het bestaande met behulp van alternatieve lezingen
deconstrueren.
Postmoderniteit is echter meer dan de schepping van één artiest, één subject, het
is het levensgevoel waarin mensen aan het eind van de 20e eeuw zich bevinden. Dit
levensgevoel kent ongetwijfeld zijn geprivilegieerde getuigen, kunstenaars,
mediaspecialisten, computerdeskundigen; maar uiteindelijk is het, als de kwintessens
van de nieuwe cultuur, een klimaat, hoe anoniem de dragers ervan elkaar ook aflossen.
Dat is het wat bedoeld wordt als men spreekt van de dood van het (eenmalig diepe,
onvervangbare) subject. Evenals de Grote Geschiedenis tot het verleden behoort,
zijn ook de subjecten vervluchtigd. Er blijven alleen figuren over die beweeglijk
openstaan voor de telkens nieuwe golfslag van het leven: acteurs die met glamour
en kunstzin meedraaien in de mallemolen van een gevarieerd sensibel bestaan.
Creativiteit moet spetterend zijn, een dionysische dans die schept en vernielt. Vandaar
Cupitts besluit: Interpretatie, telkens extatisch over te doen, ‘is de acteurs op het lijf
geschreven’ (Fly, 136). De sensibele wereld van het interpreteren is een werveling
zonder eind.
In dit levensgevoel vloeien verschillende denkrichtingen samen: Nietzsche, met
zijn telkens wisselend, zintuiglijk perspectief op de onschuld van het worden;
Schopenhauer met zijn (boeddhistische) berustende kijk op een wereld die het produkt
is van wil en voorstelling; het process-denken, dat zozeer door de creatieve doorbraak
van het nieuwe geboeid is dat het elke vaste substantie van personen en dingen
schrapt. Maar (via Derrida) steekt ook het Kabbala-motief van de eeuwig wandelende
jood het hoofd op; en
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(waarom ook niet?) de christelijke idee dat de zoon van God zich onherroepelijk
ontledigd heeft in de sensibele vloeiendheid van de tijd. Voor dit syncretisme is het
bestaan volkomen gedecentreerd (het eeuwige laat zich los in de tijd) en daarom licht
te dragen. Het levensavontuur is een ‘goede nacht’ (Life Lines, 198), een zwerven
zonder een a priori goede of slechte bestemming. Het leven is alleen waard wat de
acteurs erin zien, volgens een lezing die tekst nog nauwelijks van fictie onderscheidt.

De taal van het lichaam: bevrijd en bevrijdend denken?
Postmodernen denken in termen van deconstructie. Zij slechten muren en
onderscheidingen die het logische denken nodig heeft om zijn macht te vestigen. In
zijn studies over gevangeniswezen en gekkenhuizen heeft Foucault de mechanismen
van dit denken blootgelegd: niet alleen dicteert de technische rede wat normaal
(bruikbaar) en abnormaal (onbruikbaar) is, maar ze laat dit onderscheid ook uitmonden
in discriminatie en regelrechte uitbanning: wie afwijkt van de norm, wie deviant is,
wordt gebrandmerkt en zo nodig geïnterneerd. Ook als nadien blijkt dat het leven,
op grond van zijn bonte variëteit, met die discriminatie de spot drijft, blijft de rede
bij haar eens gevelde vonnis. Daartegen nemen de postmodernen, en met hen Cupitt,
de slachtoffers van de dwalende rede in bescherming. De deconstructie onthult de
waanzin van de rede.
In dit licht pleit Cupitt in The Long-Legged Fly voor een herwaardering van de
taal van het lichaam. Met de structuralisten stelt hij dat de wereld waarin wij wonen
haar structuur krijgt door de taal: wij komen tot onszelf in het huis van de taal.
Nadrukkelijker nog dan de structuralisten onderstreept Cupitt de lichamelijke
voedingsbodem van taal en communicatie: de creatieve expressie wortelt in de kracht
van de levensimpulsen. Terwijl taal structuur aanbrengt, brengt de lichaamstaal hierin
kleur en variëteit: ‘Het lichaam is een krachtenstelsel dat zich dank zij de cultuur
subtiel en complex uitdrukt. Verstand en passies, kennis en gevoelens zijn geen
onderscheiden dingen. In de taal zijn ze één. De Engelse uitdrukking we express our
sentiments suggereert heel raak de eenheid van voelen en oordelen waarover ik het
hier heb. Het lichaam spreekt onophoudelijk, zijn impulsen en gevoelens vertolken
zich in taaluitingen die vensters zijn op de wereld’ (Fly, 97).
Het sprekend lichaam, aldus Cupitt, doorbreekt het wit-zwart-imperium van de
rede. De mensen zijn bevrijd uit een kleurloos bestaan (cfr. de impressionisten, die
ook nog kleur wisten te brengen in schaduwen); ze
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kunnen weer dansen en lachen en speels door het leven gaan. Zijn de subjecten
eenmaal weer in hun biologische basis geworteld, dan kunnen ze de druk van hun
werk weer aan en ontdekken ze de waarde van communicatie, solidariteit en
medeleven. Maar hoe meer Cupitt nadenkt over deze nieuw ontdekte heelheid, des
te meer ziet hij in hoe bedreigd ze is. Het sprekend lichaam komt immers nooit eerst.
Het is altijd al deel van een cultuur die de dingen naar haar hand probeert te zetten.
Ook de spontane lach blijkt aangeleerd en is soms al zo voorgeprogrammeerd als de
zgn. ‘originele’ stunts in show-business en media. Dit doet het bange vermoeden
rijzen dat het joyeuze ronddwalen in de wereld van de tekens een ‘nieuwe gevangenis
is, waarvan de muren naar alle kanten openstaan’ (Life Lines, 158; cfr. Fly, 129-140).
Is het niet zo dat in de postmoderniteit de rede haar massieve
wit-zwart-uitsluitingstactiek heeft ingeruild voor een sluwheid die al wat vitale
expressie is buiten haar, in het eigen revier binnenrijft? Wie (vitalistisch) tegen mij
is, kiest nog (conformistisch) voor mij! Ook de deviant danst nog mee in het systeem9.
Het nieuwe beschavingsmodel van kunst en esthetiek (Nietzsche) zou dan alleen
maar in schijn vernieuwing brengen, want onderhuids hebben de vangarmen van de
rede het alweer ingepakt (Hegel). Vandaar Cupitts bange vraag: hoe de vitale lach
en fantasie redden uit hun omtovering tot media in de mediacultuur? Hoe het lichaam
vrijwaren tegen de zuigkracht van de gekunstelde taal? Deze aporie leidt ons naar
de kern van de zaak. Als Cupitt haar probeert op te lossen, moet hij in zijn kaarten
laten kijken. En dat stelt me in staat een waardeoordeel uit te spreken over zijn
theologie.

Uitwijking of aanval?
1. Cupitts ‘goede nacht’ is een mengeling van lach en berusting. Vandaar zijn voorkeur
voor het zwerven. Hij houdt van de randfiguren in Iris Murdochs romans, die besluiten
‘eruit te trekken’ (slipping away) naar de sukkelaars in de asielen, naar communes
rond macrobiotische bedrijfjes of naar de armen in de straten van Calcutta. Heeft de
mediacultuur eenmaal de speelse creativiteit van het lichaam ingepakt, dan blijft er
maar één uitweg: je biezen pakken, op tocht gaan, zwerven. Maar waarin onderscheidt
deze vlucht uit het centrum zich van een capitulatie?

9

Dit is, zoals bekend, Derrida's kritiek op Foucault.
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2. Cupitt voert vooral figuren op die werken aan de heropstanding van hun lichaam
en hun fantasie. Hun nomadentocht beoogt een inwendige vrijheid, die hen leeg
maakt van illusoire dromen en vervult van compassie voor de medemens. Eerder dus
dan te capituleren, nemen zij de wijk om op krachten te komen: zij willen hun lichaam
weer vrij laten voelen en ademen, los van de verstikkende sfeer van media en
management. In plaats van het lichaam te verloochenen (waarop de klassieke ascese
aanstuurde), wil Cupitt de sensibele krachten van het lichaam bevrijden. Is men
eenmaal in zijn natuurlijk milieu afgedaald, dan kan men ook de bekoring weerstaan
om zijn gevoelens te rationaliseren (of zoals Cupitt zegt, ‘te vergeestelijken’). Als
de levenswil is uitgezuiverd, heeft de mens niet meer de behoefte om per se zijn
energie te willen investeren in het opzetten van machtsapparaten, de stukken daarvan
vallen toch maar op hemzelf terug. Wie zijn leven wil vereeuwigen in
cultuurscheppingen van de macht, draait zichzelf een rad voor de ogen en wordt de
speelbal van ontelbare illusies (Fly, 123).
Dit tegendraads ascese-programma zal ongetwijfeld bij velen sympathie oogsten.
Maar toch vraag ik me af, of Cupitt de heropstanding en heling van het lichaam niet
al te boeddhistisch invult. Kan wie lichamelijk bevrijd is, er vrede mee nemen dat
op wereldschaal alom menselijke lichamen worden prijsgegeven aan honger, uitbuiting
en folteringen? Wat betekent bevrijding-voor-mij, als hieruit geen bevrijding volgt
voor anderen?
3. In Cupitts neo-Nietzscheaans denken zoekt men tevergeefs een analyse van de
economische factoren waarop het logo-centrische denken rust. Cupitt, maar ook
andere postmodernen (Derrida en Foucault), hebben het steevast over de slachtoffers
van een over-rationele cultuur. Maar ze schijnen te vergeten dat een onderdrukking
in de sfeer van de cultuur niet goed denkbaar is zonder een corresponderende
onderdrukking in de economische sfeer. Cupitt analyseert m.i. heel goed hoe de
postmoderne, esthetische mens voortdurend aan de bekoring blootstaat om zijn wilsen gevoelsleven aan de media-cultuur te verkopen. Maar waarom wordt niet ook de
grote zuigkracht die hier onderliggend aan het werk is, bij name genoemd en aan de
kaak gesteld? Naast de psychologische factoren die mensen ertoe brengen om in het
spel van de macht binnen te stappen, is er ook de fundamentele structuur van een
industriecomplex dat niet alleen zijn doelstellingen van steeds grotere produktie en
afzet bepaalt, maar ook al de rest hieraan onderwerpt. Alle sectoren van het leven
worden er systematisch door ingepalmd: wetenschap, ethiek, natuur, en nu ook
esthetiek (en godsdienst).
4. Dit brengt me, ten slotte, bij de Godsvraag. Cupitt kiest voor een niet-
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objectieve God. God is voor hem een vlottende signifier, een naam die op inhoudelijke
invulling wacht (Fly, 106). Omdat hij alles zet op de postmoderne, esthetische
herbeleving van 's mensen sensibele verbeelding, is die invulling subjectief. Is er
dan geen plaats meer voor een objectieve invulling van de Godsnaam, zoals dat
bijvoorbeeld in de Latijnsamerikaanse bevrijdingstheologie gebeurt? Daar kijken
mensen hunkerend uit naar de komst van Gods Rijk van gerechtigheid en liefde.
Zolang er armen zijn die ontbering lijden en onderdrukking, is God in zekere zin
voor hen niet objectief werkelijk. Maar dat belet niet dat zij blijven geloven in Gods
verwerkelijking. Elementen voor een waardering van dié houding zijn er bij Cupitt
wel te vinden. Waar hij het heeft over de redding van het lichaam uit de culturele
vervreemding, gaat hij meteen een objectievere, meer ironische en grimmiger taal
spreken dan die van het speelse, subjectievere zin-interpreteren. Hij heeft m.a.w. een
strijdprogramma, waarvoor hij overigens op medestanders kan rekenen: de ecologische
beweging, de feministische beweging, de Vierde-Wereld-beweging... De weg ligt
dus open voor een inzet die hunkerend uitkijkt naar de doorbraak van een rijk van
ongeschonden en geheelde lichamelijkheid, en in die zin voor een geloof in een
‘objectieve’ (situaties veranderende) God, die zich in deze hunkering laat voelen.
De vraag is natuurlijk of Cupitt zo'n engagement ook wil. Is hij bereid het rijk van
de loutere interpretaties te verlaten en, met anderen, werk te maken van een actie die
de wereld daadwerkelijk verandert? Van die wil zou ook wel eens kunnen afhangen
of Don Cupitt de deur sluit dan wel op een kier zet voor eeuwig leven, maar dan een
eeuwig leven dat de vrucht is van onze inzet voor geheelde lichamelijkheid. Alleszins
kan de bij ons gebruikelijke versie van het Credo hier tot nadenken stemmen: ‘Ik
geloof in de opstanding van het lichaam en het eeuwig leven. Amen’10.

10

Terwijl de andere versie van het Credo luidt: ‘Ik geloof in de opstanding van de doden’.
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Een nieuwe encycliek
Peter Hebblethwaite
Met Sollicitudo Rei Socialis, zijn tweede sociale encycliek brengt Johannes-Paulus
II (na Laborem Exercens, 1981) de sociale leer van de kerk bij de tijd en wel door
thema's aan te snijden en argumenten aan te voeren die men tot nog toe vooral bij
de bevrijdingstheologen aantrof. Op die manier worden de twee Instructies over de
Bevrijdingstheologie (1984 en 1986), zij het misschien onbewust, herzien. Die
Instructies lieten zich erg sceptisch, hier en daar zelfs vernietigend uit over al dat
gepraat over bevrijding en noemden het een gevaarlijke mythe: ‘Het zou een ernstige
ontaarding zijn zich de krachten van de volksvroomheid toe te eigenen om ze tot een
louter aards bevrijdingsplan om te buigen’. Bevrijdingstheologen hebben die
beschuldiging altijd van de hand gewezen, maar ze leken eens en voorgoed
gebrandmerkt. Nu drukt de paus deze lasterpraat de kop in: ‘Het verlangen naar
bevrijding uit iedere vorm van slavernij... (is) iets edels en waardevols. Hiernaar
streeft juist de ontwikkeling, of liever de bevrijding en de ontwikkeling, rekening
houdend met de nauwe band die er tussen deze twee werkelijkheden bestaat’ (nr.
46)1. Dit is een positieve benadering van de bevrijdingstheologie. De tweede Instructie
had dit ook al beloofd maar nooit uitgevoerd.
In deze encycliek worden bijbelteksten waarvan de bevrijdingstheologen zich bij
voorkeur bedienen, niet alleen aangehaald maar ook in hún richting geïnterpreteerd.
Drie sprekende voorbeelden:
Mt. 25,31-46 (het laatste oordeel): ‘Tegenover de drama's van totale armoede en
nood, waarin zovele broeders en zusters van ons leven, komt de Heer Jezus zelf ons
ondervragen’ (nr. 13). Leonardo en Clovis Boff zeggen precies hetzelfde: ‘De
gekruisigde Heer weent en spreekt door deze gekruisigde mensen: “Ik had honger,
ik zat in de gevangenis, ik was naakt”’ (in hun boek Wat is theologie van de
bevrijding?2.)

1

2

Wij houden ons aan de voorlopige vertaling die hopelijk wat bijgewerkt, eerlang zal
verschijnen als nr. 17 in de serie Werelddocumenten, Licap, Guimardstraat 1, 1000 Brussel
(NvdR).
Zie G. De Schrijver, Theologie van de bevrijding met Marx of met Levinas?, in Streven,
oktober 1987, pp. 3-13.
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Lc. 16,19-31. Bij het verhaal van Lazarus en de Rijke Vrek geeft Johannes-Paulus
het volgende commentaar: ‘De voorkeurliefde voor de armen negeren zou ons gelijk
maken aan de “rijke smulpaap”, die deed alsof hij de bedelaar Lazarus die “voor de
poort” lag, niet kende’ (nr. 42).
Lc. 1,52-55. In het Magnificat benadrukt de paus het vers: ‘Heersers ontneemt Hij
hun troon, maar Hij verheft de geringen’ als volgt: ‘Haar moederlijke zorg bekommert
zich om de persoonlijke en sociale aspecten van het leven van de mensen op aarde’
(nr. 49). Deze sociale interpretatie van het Magnificat werd in de tweede Instructie
nog afgewezen. Daar luidde het: ‘Onze Lieve Vrouw bezingt hier het mysterie van
de verlossing die bij machte is alles om te buigen. De sensus fidei die zo sterk leeft
bij de geringen, vat hier meteen de heilzame ethische schatten van het Magnificat’.
Deze lezing van het Magnificat is zo spiritueel en wereldvreemd dat ze best gebruikt
kan worden om de armen in hun lot te leren berusten. In de encycliek daarentegen
lezen we: ‘Zoals de christelijke vroomheid altijd heeft gedaan, leggen wij aan de
allerheiligste Maagd de moeilijke persoonlijke situaties voor, opdat zij ze aan haar
Zoon voorlegt en van Hem verkrijgt dat ze verlicht en veranderd worden. Maar wij
leggen haar ook de maatschappelijke situaties en de internationale crisis voor met
hun zorgwekkende aspecten van nood, werkloosheid, voedselgebrek, verachting van
de mensenrechten, wapenwedloop, situaties of gevaren van gedeeltelijke of totale
conflicten’ (nr. 49). Aan deze Maria gaf Johannes-Paulus, toen hij in 1983 Polen
bezocht, de titel ‘Koningin van de Sociale Rechtvaardigheid’. Met onze problemen
naar Maria gaan betekent hier niet alleen bidden, maar tevens ons engageren. Het
zou immers hypocriet zijn te ‘bidden voor de werklozen’ zonder zich voor hen in te
zetten.
Die andere toon is het gevolg van een ander gezichtspunt. De twee Instructies
spraken over de armen ver weg, de armen waren slechts het voorwerp in de marge
van de eigenlijke discussie. Het waren, in de woorden van Jon Sobrino s.j.,
‘documenten zonder geschiedenis en zonder martelaren’. Nu plaatst de kerk zich
duidelijk aan de kant van de armen: ‘Zij voelt zich geroepen aan de zijde van de
menigte van armen te blijven, de rechtvaardigheid van wat zij vragen te onderscheiden
en bij te dragen tot de bevrediging ervan’ (nr. 39). Natuurlijk staat men nog niet aan
de kant van de armen op grond van nobele verklaringen. Maar deze verklaring wijst
wel op een veranderd standpunt. Dit is dan ook het meest opvallende verschil met
de twee Instructies.
De eerste Instructie stond niet onpartijdig tegenover Oost en West. Zo kon men
er lezen: ‘Miljoenen medemensen koesteren het legitieme verlangen die
grondvrijheden te verwerven die hun door totalitaire en atheïstische
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regimes worden onthouden. “Die schande van onze tijd” kan niet langer genegeerd
worden’. Hierachter ging een manicheïstische visie op de Sovjetunie schuil, een visie
die gedeeld werd door president Reagan, die sprak van het Rijk van het Kwaad. Voor
Reagan was het niet moeilijk die woorden later in te slikken, zoveel inhoud hebben
ze voor hem ook weer niet. Maar de paus veranderde sinds Krakow blijkbaar van
mening. Nu klaagt hij zowel het liberaal kapitalisme als het marxistisch collectivisme
aan: ‘Elk van beide blokken bergt op eigen wijze in zich de neiging tot imperialisme,
(...) of tot vormen van neokolonialisme; een gemakkelijke verleiding waarvoor men
niet zelden bezwijkt, zoals ook de recente geschiedenis leert’ (nr. 22). Misschien had
de paus deze uitspraak kunnen staven met voorbeelden als Afghanistan, Nicaragua,
Namibië?
De paus doet echter meer dan ieder van de twee blokken het zijne geven. Dit was
meestal het geval in documenten over de sociale leer van de kerk: zowel liberalisme
als collectivisme deugen niet. Cruciaal in deze encycliek is de nadruk op het feit dat
hun ideologische tegenstellingen geleid hebben tot militaire wedijver en
bewapeningswedloop. Afgezien van de enorme kosten, geeft deze wedijver aanleiding
tot twee elkaar bekampende ontwikkelingsmodellen voor de Derde Wereldlanden.
De paus verwelkomt dan ook het recente ontwapeningsakkoord als een vruchtbare
eerste stap in de goede richting maar hij stelt tevens de cruciale vraag: ‘Op welke
wijze of in welke mate zijn deze twee systemen vatbaar voor hervormingen en
aanpassingen die een echte en volledige ontwikkeling van de mens en van de volken
in de huidige maatschappij begunstigen en bevorderen?’ (nr. 21). Niemand kent het
antwoord op die vraag. Maar wat de Sovjetunie betreft, zou het kunnen betekenen
dat glasnost en perestroika moeten slagen en institutioneel uitgebouwd worden; wat
de VS betreft: een sociaal denken in het licht van de herderlijke brief van de
Amerikaanse bisschoppen: Economie Justice for All3. De paus vermeldt die brief
weliswaar niet bij naam, maar intussen is het wel een feit dat de Amerikaanse
bisschoppen op hun land hebben toegepast wat de paus vraagt in hoofdstuk 5 van
zijn encycliek: ‘Een theologische lezing van de hedendaagse problemen’.
De paus legt er de nadruk op dat men de huidige wereld niet kan begrijpen zonder
dat men weet wat zonde is. Hij spreekt van de ‘structurele zondigheid’ die verweven
zit in het weefsel van onze samenleving. Ook dit is een

3

Cfr. E. Kimman, Amerikaanse bisschoppen over economie, in Streven, juli 1985, pp. 782-790;
G. Dierickx, De Amerikaanse bisschoppen en het economisch bestel, in Streven, februari
1986, pp. 387-407.
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nieuw geluid. In Reconciliato et Penitentia (Verzoening en Boete, 1983) waarschuwde
hij nog voor zulke uitdrukkingen en legde hij de nadruk op persoonlijke zonde. Van
nog meer belang is het feit dat hij met name twee structurele zonden noemt die het
rechtstreeks gevolg zijn van de elkaar bekampende ideologieën, liberalisme en
marxisme: ‘Enerzijds het exclusieve streven naar winst en anderzijds de dorst naar
macht met de bedoeling anderen de eigen wil op te leggen’. En hij gaat verder: ‘Aan
ieder van deze gedragingen kan men om ze beter te karakteriseren de uitdrukking
“tegen welke prijs ook” toevoegen. Wij staan met andere woorden tegenover de
verabsolutisering van de menselijke gedragingen, met alle mogelijke gevolgen
daarvan’ (nr. 37). Deze alinea is ongelooflijk belangrijk. Het is niet het ‘streven naar
winst’ als zodanig dat veroordeeld wordt maar het absolute karakter ervan. Ook het
‘verwerven van macht’ is op zichzelf niet zondig, zonder macht is immers geen
enkele samenleving leefbaar. Maar macht moet gecontroleerd en evenwichtig gespreid
worden. Verantwoordelijk gebruik van macht steunt op de legitimatie door het volk
en moet tegenover dat volk verantwoording afleggen. In dit verband wordt ook de
een-partij-staat aangeklaagd. Het is best mogelijk dat Oost en West hier niet met
gelijke munt worden betaald en dat vooral Generaal W. Jaruzelski het hier moet
ontgelden. Maar ook Generaal A. Stroessner, die onlangs voor de zevende keer
herkozen werd en in mei het bezoek van de paus verwacht, voert het bewind over
een een-partij-staat. En president Robert Mugabe van Zimbabwe, die ook al pauselijk
bezoek verwacht, heeft onlangs met veel luister een een-partij-systeem geïnstalleerd.
Een ander kenmerk van de encycliek is haar optimistische toon. Die steekt schril
af tegen de gebruikelijke apocalyptische taal van deze paus. Nu zijn er naast de litanie
van kwalen allerhande (de teruggang van het geboortecijfer, drugs, oorlogen en
ecologische rampen), ook positieve factoren: het bewustzijn van eigen waardigheid
bij man en vrouw, een grotere bezorgdheid voor de mensenrechten, een groeiend
gevoel van onderlinge afhankelijkheid, een wereldwijde ecologische zorg. Als grond
voor dit optimisme geldt: ‘Zodoende is niet alles negatief in de wereld van vandaag
- en dat zou ook niet kunnen want de Voorzienigheid van de hemelse Vader waakt
met liefde zelfs over onze dagelijkse zorgen’ (nr. 26).
Geen enkel ander document van het leergezag heeft ooit zoveel aandacht
geschonken aan ecologische problemen. De Wereldraad van Kerken had dit thema
ook al opgenomen, maar waarschijnlijk was het de ramp van Tsjernobyl die eens en
voorgoed duidelijk maakte dat wij niettegenstaande ideologische verschillen dezelfde
planeet bewonen en dezelfde belangen hebben. Tsjernobyl heeft ongetwijfeld ook
bijgedragen tot een andere kijk
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op ontwikkeling: het is niet langer mogelijk de energiebronnen maximaal uit te putten
zonder enorme risico's te lopen.
In deel vier van zijn encycliek ontwikkelt de paus een scheppingstheologie die
nauw aansluit bij deze ecologische visie. ‘De aarde bebouwen’ betekent niet die
aarde uitbuiten maar in de eerst plaats ze respecteren. Ook dit deel bevat een nieuwe
formulering. Naast het overbekende begrip ‘onderontwikkeling’ voert de paus de
term ‘overontwikkeling’ in. Overontwikkeling ‘bestaat in een overmatig beschikbaar
zijn van alle soorten materiële goederen ten gunste van sommige maatschappelijke
lagen’ (nr. 23). Hiermee wordt natuurlijk verwezen naar Noord-Amerika, ‘de
consumptiemaatschappij bij uitstek, die zoveel “uitschot” en “afval” meebrengt. Een
voorwerp dat men bezit en dat reeds overtroffen wordt door een ander meer
geperfectioneerd voorwerp, wordt opzij gelegd, zonder rekening te houden met de
mogelijk blijvende waarde ervan voor de bezitter zelf of voor een ander armer
menselijk wezen’ (nr. 28). Maar consumentisme is niet noodzakelijk pejoratief. In
de versie van Ralph Nader bijvoorbeeld kan het ook betekenen dat de consument
kan kiezen en onderscheiden i.p.v. te verbruiken en te verspillen.
Populorum Progressio, waarnaar de encycliek instemmend verwijst, bevatte de
lapidaire zin: ‘Ontwikkeling is de nieuwe naam voor vrede’. Sollicitudo Rei Socialis
voegt daar nu aan toe: ‘Vrede is ondeelbaar. Vrede is voor allen of voor niemand’
(nr. 26). Nog sprekender is de herformulering van het maxime van Pius XII Opus
iustitiae pax: Vrede is de vrucht van rechtvaardigheid. Johannes-Paulus maakt ervan:
Opus solidaritatispax: Vrede is de vrucht van solidariteit (nr. 39). Dit is meer dan
een Poolse gevoeligheid. De term solidariteit treft men al sinds de jaren '20 in
documenten over de sociale leer van de kerk aan; ook Populorum Progressio gebruikte
de term. Natuurlijk klinkt er een Pools zelfbewustzijn mee in de verklaring dat
‘solidariteit de weg (is) naar vrede en ontwikkeling’ (nr. 39). De vraag blijft waarom
deze encycliek zo'n andere geest ademt dan de twee Instructies over de
bevrijdingstheologie. Het antwoord is eenvoudig: deze encycliek is niet door de
handen van kardinaal Ratzinger gegaan. In tegenstelling tot die Instructies werd deze
encycliek collegiaal voorbereid. De Franse kardinaal Roger Etchegeray, voorzitter
van de Internationale Commissie Justitia et Pax, had immers de opdracht gekregen
alle Bisschoppenconferenties en Oosterse Synodes aan te schrijven met de vraag hoe
zij de twintigste verjaardag van Populorum Progressio dachten te herdenken (nr. 2).
De encycliek draagt de sporen van hun antwoorden. In die zin is ze werkelijk een
‘katholieke’ sociale leer volgens de definitie die de tweede Instructie daaraan gaf,
maar die ze zelf niet waar maakte: ‘In
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plaats van een gesloten stelsel te vormen, blijft ze steeds open voor de nieuwe vragen
die zich voortdurend aandienen en vereist de bijdrage van alle charisma's, ervaringen
en kundigheden’. Zo opgevat bevat de sociale leer van de kerk niet alleen wat de
pausen over sociale aangelegenheden zeggen, maar wat er leeft in de lokale kerken.
In de woorden van Johannes-Paulus zelf stelt deze encycliek geen ‘derde weg’
voor tussen ‘liberalistisch kapitalisme’ en ‘marxistisch collectivisme’, maar oefent
ze in naam van het evangelie kritiek uit op beide ideologieën: ‘Zij behoort daarom
niet tot het gebied van de ideologie, maar tot dat van de theologie en vooral van de
moraaltheologie’ (nr. 41).
De Poolse filosoof en activist, Adam Michnik, maakte onlangs een onderscheid
tussen twee soorten van conservatieven op grond van hun reactie op de Franse
revolutie. Joseph de Maistre, de toenmalige Franse ambassadeur in St. Petersburg
(nu Leningrad) wilde de Franse revolutie uit het geheugen wegwissen en al de
instellingen die ze afschafte opnieuw in het leven roepen. In Engeland waarschuwde
Edmund Burke dat als de aspiraties van de Franse revolutie niet vervuld werden,
grotere rampen te wachten stonden. In politieke aangelegenheden is Johannes-Paulus
een conservatief van het type Burke. Hij heeft echter niet de Franse Revolutie voor
ogen maar wel de Russische Revolutie van 1917, die zulke immense gevolgen had
voor heel onze wereld en meer bepaald voor Polen. De ‘bevrijding’ van Polen door
het Rode Leger in 1945 was alles behalve een bevrijding. Dat verklaart het scepticisme
van deze paus.
De sociale leer van de kerk nam een aanvang met Rerum Novarum (1891) als een
overtijds antwoord op het Communistisch Manifest van Karl Marx (1848). Dit
antwoord wordt in deze encycliek verder uitgewerkt en wel op het moment waarop
het marxisme onder Gorbatsjov zichzelf aan het omdenken is en naar een
gemeenschappelijk platform zoekt met het Westen. Dit is een keerpunt waarbij veel
op het spel staat. Als wij ons daarvan niet voldoende bewust zijn, zouden wij de
bijbelse kairos wel eens aan ons voorbij zien gaan.
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Nawoord: De blinde vlekken van een encycliek
Jef Van Gerwen
Sollicitudo Rei Socialis is ongetwijfeld een merkwaardig document, waarvan Peter
Hebblethwaite terecht de positieve eigenschappen onderstreept. Dit belet niet dat het
document ook een aantal leemten vertoont, waarover in de nabije toekomst een verder
proces van onderscheiding gewenst is4. Bij enkele daarvan blijf ik even stilstaan.
1. Het voorbijgaan aan een systematische economische analyse. Het is
verwonderlijk dat een document, dat toch de ongelijke ontwikkeling van volkeren
en staten tot onderwerp heeft, geen systematische verkenning bevat van de
economische relaties en structuren die aan deze ongelijkheid ten grondslag liggen.
Waar het erom gaat de oorzaken van de huidige wereldsituatie te bepalen, wordt in
deze tekst integendeel gekozen voor een politieke analyse. Dit heeft tot gevolg dat zeer terecht - de invloed van de Oost-West-tegenstellingen op de Noord-Zuid-relaties
wordt ontleed en bekritiseerd. Het neveneffect is echter dat economische
verschijnselen onmiddellijk worden bekeken in een ruimer politiek kader (hun effect
op het algemeen welzijn en op de integrale ontwikkeling van personen en naties) en
niet op zichzelf worden gewikt en gewogen. Vandaar geen woord over multinationale
ondernemingen of over produktieverhoudingen en produktieve rechtvaardigheid;
vandaar ook dat het kapitalisme en het marxisme gelijkelijk worden afgewezen als
economische systemen, maar dat niet duidelijker wordt gezegd hoe het dan wel moet.
Bij gebrek aan economische analyse blijven de aangestipte hervormingen (b.v. nr.
43) slechts een losse opsomming van wat allemaal op het verlanglijstje staat. En dat
is jammer. 2. De encycliek houdt er een selectieve lezing van de Schrift op na. De
laatste jaren werd in de sociaal-ethische discussie reeds ten overvloede herhaald dat
men, wanneer men naar morele oriëntaties zoekt, op zijn hoede moet zijn voor een
selectieve Schriftlezing. Als de Schrift daarin al een rol kan spelen, dan liefst niet
als illustratieboek, waaruit men naar believen het zijne kan uitpikken. Adequate
morele normen voor vandaag zijn de vrucht van een onderscheidingsproces dat de
hele geschiedenis en

4

In 1991 wordt de honderdste verjaardag van de eerste sociale encycliek, Rerum Novarum
gevierd. Dat zal zeker aanleiding geven tot een nieuw schrijven.
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ervaringsweg van het Godsvolk in zich opneemt. De auteur van Sollicitudo spitst de
aandacht toe op het Scheppingsverhaal (Genesis 1 en 2) en op de figuren van Jezus
en Maria, maar gaat voorbij aan de hele Verbondsgeschiedenis, aan de profeten (en
het grootste deel van de kerkgeschiedenis, maar dat behoort tot de
traditie-hermeneutiek, niet tot de Schriftinterpretatie). Deze verhalen leveren nochtans
essentiële inzichten voor een gelovig omgaan met economie en politiek. De brief
van de Amerikaanse Bisschoppen (Economie Justice for All, 1986) maakte daarvan
een beter gebruik. 3. De encycliek zoekt het moeilijke midden. In medio virtus, ‘de
deugd ligt in het midden (tussen de extremen)’ is een oud gezegde. Men kan begrijpen
dat een pauselijk document geen partij kiest tussen de wereldblokken. Het laat zich,
terecht, heel kritisch uit over het rijke Noorden, maar bekijkt toch de wereldsituatie
in termen van interdependentie en onderlinge samenwerking tussen Noord en Zuid,
en niet in termen van afhankelijkheid (dependentie) en ontvoogding van het Zuiden
via het conflict. Het is even kritisch voor de systemen van Oost en West, en relativeert
het belang van economische doelstellingen door evenveel aandacht te vragen voor
de bestrijding van religieuze, culturele en politieke discriminatie. Voor een wereldbrief
die uitgaat van een ‘bruggenbouwer’ (pontifex) is dit waarschijnlijk de enig mogelijke
wijze koers. De vraag is echter of op regionaal vlak deze wijze middenlijn wel altijd
de aangewezen evangelische koers is. Wie bijvoorbeeld de feitelijke historische
relaties tussen de Verenigde Staten en Latijns-Amerika analyseert, weet dat een
christen terzake partij moet kiezen. Dit partijkiezen voor de armen houdt dan in dat
men een diepergaande kritiek van de vrije markteconomie levert dan de pauselijke
encycliek of zelfs de bovengenoemde brief van de Amerikaanse bisschoppen doen5.
Dat wil niet zeggen dat men daardoor de evenwichtige kritiek van de encycliek op
Oost en West, Noord en Zuid afwijst; enkel dat de concrete situatie ertoe noopt partij
te kiezen. Vandaar dat men niet te vlug de rol van regionale kerksynodes en
conferenties (zoals b.v. de dialoog tussen gelovigen van Noord- en Zuid-Amerika
over de schuldenlast, en over Economic Justice for All mag onderschatten, ten
voordele van Romeinse synodes en centrale diensten, die beter geplaatst zouden zijn
om voor de wereldkerk te spreken. Vanwege hun insertie in hun regio kunnen lokale
kerkvergaderingen een functie vervullen die geen pauselijke encycliek, of geen
document van het centrale gezag op zich kan nemen. Paulus VI had dit reeds in 1971
begrepen, toen hij (naar aanleiding van de tach-

5

Zie o.m. de reactie van de gebroeders Leonardo en Clodovis Boff, in Wereldbrief, november
1987, pp. 1-8 en in Kering, 13/1, januari 1988, pp. 10-14.
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tigste verjaardag van Rerum Novarum) geen encycliek schreef, maar een open brief,
waarin hij onder meer zei: ‘Het is nu aan de lokale christelijke gemeenschappen om
met objectiviteit de situatie te ontleden die eigen is aan hun land, om daarop het licht
te werpen van de onvervangbare woorden van het evangelie, en om richtlijnen, criteria
en actiemodellen af te leiden uit de sociale leer van de kerk (...)’6. Dit laatste blijft
meer dan ooit geboden.

6

Octogesima Adveniens, nr. 4.
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Brazilië: het schuldenland bij uitstek
Luk Corluy
Vijf jaar geleden, toen de internationale schuldencrisis de kop opstak, hadden weinig
bankiers durven vooropstellen dat er tegen 1987 geen langetermijnoplossing voor
Brazilië zou zijn uitgedokterd. De financiële situatie van dat land verslechterde
evenwel dermate dat zich intern op de financiële crisis een socio-politieke crisis entte
en extern de internationale bankwereld opgezadeld werd met een onoplosbaar
schuldenprobleem.

Het afbreken van de onderhandelingen met het Internationaal Monetair
Fonds en de commerciële banken
Begin januari 1985 werden de besprekingen tussen het adviescomité of consortium
van 14 banken1 en Brazilië over de herschikking van naar schatting 45,3 miljard $
opnieuw verdaagd omdat beide partijen het niet eens konden worden over de aan te
rekenen rate. Brazilië wenste een rentetarief tussen 7/8% en 1.1/8% boven de
Eurodollarrente, zoals reeds eerder aan Mexico was toegestaan. Haar werd een marge
van 2% aangerekend2.
Het te herschikken bedrag bestond uit schulden aan de commerciële banken die
zouden vervallen tussen 1989 en 1991. Ze zouden herschikt worden over minstens
14 jaar met een terugbetalingsvrije periode van minstens 7 jaar, terwijl de terug te
betalen bedragen van de hoofdsom daarna jaarlijks zouden toenemen.
Twee dagen na zijn verkiezing op 15 januari 1985 als president van Brazilië deed
Tancredo Neves een opgemerkte uitspraak door elke eenzijdige opschorting van de
terugbetaling van de buitenlandse schuld uit te sluiten. Brazilië beschikte immers
over voldoende deviezen en daarenboven zou zij zich door zulk een maatregel aan
buitenlandse represailles blootstellen met

1
2

Zie mijn artikel Mexico: het falen van de schuldenstrategie, in Streven, november 1986, pp.
166-174.
Daarnaast werden de parallelle besprekingen met de overheden in het kader van de Club van
Parijs eveneens voor onbepaalde tijd opgeschort.
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betrekking tot haar export.
Het Internationaal Monetair Fonds, gealarmeerd door het gebrek aan politieke wil
om de economische problemen drastisch aan te pakken, schortte de betalingen in
februari 1985 op. De economische voorwaarden, verbonden aan de leningen,
voornamelijk op het vlak van de inflatie, werden niet nageleefd. Voor 1985 had het
IMF een inflatie van 120% voorzien. In januari 1985 kwamen de gemiddelde
prijsstijgingen uit op een cijfer dat op jaarbasis rond de 300% zou liggen. Daarnaast
werden normen voor de groei van de geldhoeveelheid en het overheidstekort evenmin
nageleefd. Ondanks deze stugge houding tegenover Brazilië gaf het IMF toe dat het
land vooruitgang had geboekt op het economisch vlak, dat de betalingsbalans er sterk
op verbeterd was en de voorraad buitenlandse deviezen fors was toegenomen. Haar
succesrijke buitenlandse handel met een geschat recordoverschot van 12,5 miljard
$ zou Brazilië toelaten voor 1985 geen bijkomende financiering voor de
rente-aflossing te moeten voorzien3. Een latere herberekening zou evenwel het
overschot terugschroeven naar 8,5 miljard $, zodat het ontbrekende bedrag toch in
het buitenland zou moeten worden geleend. Conditio sine qua non hiervoor bleef
een voorafgaandelijk akkoord met het IMF.
Om deze instelling gunstig te stemmen maakte waarnemend president Sarney president Neves was reeds een hele poos ziek en zou spoedig overlijden - bekend
dat zijn regering spoedig een uitgebreid socio-economisch noodplan zou lanceren in
een aantal strategische sectoren als voeding, volksgezondheid, onderwijs, transport
en tewerkstelling. Het voorzag tevens dat de overheidsuitgaven beperkt en de
belastingen verhoogd zouden worden zodat het begrotingstekort voor 1986 slechts
11,8 miljard $ groot zou zijn tegenover een eerder vooropgezet cijfer van 20,4 miljard
$. Dat plan moest gezien worden in het kader van de economische voorwaarden die
door het IMF werden opgelegd voor het bekomen van een stand-by krediet van 1,6
miljard $. De regering wilde 6 miljard $ minder uitgeven, terwijl voor 2,8 miljard $
aan extra-belastingen zou worden geheven. Het IMF had geëist dat Brazilië het tekort
zou verlagen tot 8,25 miljard $. In mei 1985 maakte de Braziliaanse minister van
financiën, Francisco Dornelles, bekend dat zijn regering met het IMF een akkoord
had bereikt omtrent de hervatting van de besprekingen over de toekenning van een

3

In 1985 groeide de Braziliaanse economie als één van de snelste ter wereld, met 7,4%. Er
werden meer dan 1 miljoen nieuwe banen gecreëerd en het gemiddeld inkomen steeg 15%
boven het inflatieritme. De niet-dalende inflatie en de enorme buitenlandse schuld van meer
dan 100 miljard $ bleven echter de economie bezwaren.
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nieuwe lening. President J. Sarney waarschuwde evenwel dat zijn land zich niet in
een recessie zou laten dringen door dogmatische onbuigzaamheid. Onmogelijke eisen
destabilizeren immers de sociale orde, creëren ongefundeerde socio-economische
conflicten, hollen de nog prille democratie uit en verstikken haar uiteindelijk. Hij
zei te zullen blijven vechten tegen de honger, de werkloosheid en de inflatie, maar
daarbij mochten de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van het land niet worden
geschonden.
Enige maanden nadien namen minister Dornelles en de gouverneur van de Centrale
Bank, Antonio Carlos Lemgruber, ontslag. In afwachting van het lanceren van haar
soberheidsplan om o.m. de inflatie, die ondertussen opgelopen was tot 220%, te
beteugelen, waren de onderhandelingen met het IMF en de commerciële banken
terug afgebroken. Door hun ontslag onderstreepten zij dat hun land regelrecht op een
chaos afstevende, tenzij de regering dringende besparingen op de overheidsuitgaven
zou doorvoeren. De internationale bankiers vreesden het ergste nu de laatste
gezaghebbende kritische stemmen op economisch gebied uit de regeringstop waren
gestapt. Een akkoord met het IMF zou wel een hele tijd op zich laten wachten, nu
dit tweetal die een overeenkomst met het IMF noodzakelijk achtte, weggezuiverd
was.
Bij zijn ambtsaanvaarding stelde de nieuwe minister van financiën Dilson Funaro
zich zelfverzekerd op door te voorspellen dat het IMF zijn beleid t.a.v. de schuldlanden
en in het bijzonder Brazilië zou wijzigen door zich noodgedwongen aan te passen
aan de omstandigheden van een internationale crisis. Met name bekritiseerde hij de
‘tegenstrijdige eisen van het IMF’ aan de schuldlanden. Enerzijds verlangde het IMF
van hen dat zij hun export zouden vergroten en import terugdringen; anderzijds
overwoog de USA het instellen van handelsbelemmeringen (protectionisme). In een
rede tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties kondigde president
Sarney ‘onorthodoxe’ voorstellen aan bij de nieuwe aan te knopen onderhandelingen
met de commerciële banken over nieuwe afspraken m.b.t. het terugbetalen van de
buitenlandse schuld. Als voorbeeld noemde hij het kapitaliseren van een gedeelte
van de rentebetalingen op de buitenlandse schuld t.o.v. de handelsbanken4.
Kapitaalaflossingen van zijn buitenlandse schuld deed Brazilië sinds 1982 niet
meer. Tot vandaag betaalde het land ook geen cent rente meer op de overheidsleningen
- 10% van de totale schuld van 104 miljard $ - waar-

4

Het optellen van de nog niet betaalde rente bij de totale kapitaalschuld.
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voor de regeringen van de Westerse landen borg staan. Daardoor ontstond inmiddels
een betalingsachterstand van 1,2 miljard $. Wel betaalde Brazilië dit jaar volgens
schema zijn rentes af aan de commerciële banken. De betalingen over schulden aan
de overheden werden echter opgeschort met het argument dat er eerst een nieuwe
overeenkomst diende te komen met het IMF.

Het Cruzado-plan (1986)
Begin 1986 sloot Brazilië dan toch met het consortium van 14 banken een
beginselakkoord af om 6 miljard $ overheidsschulden, die normaal in 1985 zouden
moeten afgelost geweest zijn, te herschikken over een periode van 7 jaar met een
vrijstellingsperiode van 5 jaar waarin geen kapitaalsaflossingen zouden moeten
gebeuren maar wel interestbetaling. Een bijkomende 8 miljard $ leningen die in 1986
nog zouden vervallen, werden naar maart 1987 verschoven. Tevens stond het
consortium de verlenging toe van 16 miljard $ zopas vervallen handelskredieten
eveneens te verlengen tot maart 1987.
Hoewel de meeste banken erop stonden dat Brazilië vooraf een formeel akkoord
moest gesloten hebben met het IMF, toonde het tot stand komen van deze tussentijdse
overeenkomst aan hoe sterk de machtspositie van Brazilië wel was geworden. Met
een handelsoverschot van 8,5 miljard $ diende Brazilië in 1986 weinig om bijkomende
kredieten te bedelen. Bijgevolg - zo redeneerde men in regeringskringen - was er
geen enkele noodzaak om een koppeling van een IMF-akkoord aan een herschikking
van de bankschulden te eisen.
Ging Brazilië toch een stap in de richting van het IMF of besefte zij dat haar
economie te zeer gehypothekeerd werd door een galopperende hyperinflatie? In ieder
geval lanceerde zij met goedkeuring van bankiers en industriëlen einde februari 1986
een ambitieus herstelplan in de sociale zekerheid, de transport- en energiesector,
onderwijs en gezondheidszorg met centraal een prijsbevriezing en een gedeeltelijke
afschaffing van de inflatie-indexering, naast een muntsanering. Sommige bankiers
vroegen zich af of Brazilië niet aan concurrentiekracht zou inboeten zo de wisselkoers
van de Cruzado5 gestabiliseerd werd op 13,8 cruzado's voor 1 dollar. De
prijsbevriezing zou de inflatie ongetwijfeld fors indijken, maar niet

5

De nieuwe Braziliaanse munt, gelijk aan 1.000 oude cruzero's.
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geheel, vermits de lonen slechts gedeeltelijk werden losgekoppeld. De werknemers
kregen loonsverhoging om hun gemiddeld verlies aan inkomen vanwege de recente
inflatie te compenseren met daarenboven nog eens 8% loonsstijging. Daarna zouden
de lonen gedurende een gans jaar gestabiliseerd worden, maar zo de inflatie de 10%
zou overschrijden kwam er toch een aanpassing. In bankierskringen twijfelde men
er voorts aan dat met de prijzenstop de investeringen, zo noodzakelijk om de
economische groei te stimuleren, beduidend zouden stijgen. Ook zouden heel wat
levensmiddelen als melk en vlees schaars worden, omdat de leveranciers zouden
weigeren te leveren tegen onrealistisch lage prijzen. Algemeen beschouwde men de
maatregelen als een laatste reddingsboei, waarmee men de nieuwe inflatiecirkel,
Brazilië's vijand nummer één, zou kunnen doorbreken. Gelijktijdig bereikte het
comité van de banken een definitief akkoord over de herfinanciering van de 31 miljard
$ handelskredieten (cfr. supra). Belangrijk punt was de toeslag op de rente, die
verlaagd werd van 2% tot 1,125% boven de libor, waardoor Brazilië 150 miljoen $
minder rente diende af te lossen. W. Rhodes, topman van de Citibank en voorzitter
van het bankcomité dat de schuldenlast van Brazilië behandelde, bevestigde dat de
700 banken die vorderingen hadden op Brazilië een jaar lang 15 miljard $ aan nieuwe
kredieten zouden klaarhouden.
Bij de ondertekening van het herschikkingsakkoord in juli 1986 gaf de voorzitter
van de Braziliaanse Centrale Bank, Fernao Bracker, nogmaals te verstaan dat zijn
land gekant bleef tegen elke inmenging vanwege het IMF uit vrees voor strikte
economische beleidswijzigingen. De nieuwe Braziliaanse minister van financiën,
Dilson Funaro, sloot zich hierbij aan door erop te wijzen dat zijn land in de komende
jaren de betaling van schuldvorderingen tot 2,5% van het BNP zou beperken, om
een economische groei van circa 7% p.a. mogelijk te maken. Het BNP zou voor 1986
naar alle waarschijnlijkheid ongeveer 250 miljard $ belopen, zodat Brazilië niet meer
dan 6 á 7 miljard $ beschikbaar zou hebben, duidelijk minder dan zij aan rente- en
kapitaalaflossingen verplicht was aan haar crediteuren.
Het Cruzado-plan werd zowel in binnen- als in buitenland gunstig onthaald. De
maatregelen hadden onmiddellijk effect: de produktie steeg opnieuw, maar nog
sneller groeide de consumptie onder invloed van de tegelijkertijd krachtig
aantrekkende lonen en tewerkstelling. Terwijl de industrie haar maximaal
produktieplafond begon te bereiken, bleef de consumptiekoorts maar groeien. Hierdoor
liep de inflatie snel op, ontstond schaarste tesamen met een opzwellende zwarte
markt voor goederen die tegen de bevroren prijzen niet langer meer verkrijgbaar
waren. In een
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poging om die waanzinnige consumptievloed in te perken paste D. Funaro in juli het
Cruzado-plan aan. Maar president Sarney verwierp quasi onmiddellijk de prijzenen belastingsverhogingen waardoor het plan op een fiasco uitdraaide. Hij had begrepen
dat dit tot socio-politieke onrust zou leiden.
Zes dagen na glansrijk de parlementsverkiezingen van 15 november gewonnen te
hebben werd het plan tot grote frustratie van de Braziliaanse bevolking door president
Sarney aangepast. De regering stelde prijsverhogingen tot 100% of meer in op
verbruiksgoederen in een poging de particuliere uitgaven te beteugelen. Deze
uitgavenexplosie had in de afgelopen 11 maanden geleid tot een gevoelige daling
van de buitenlandse deviezenreserves. Opgezadeld met een immer groeiende schuld
van reeds 107 miljard $ kwam de regering niet terug op haar maatregelen. Een
verhoogde produktie, bestemd voor de export om de buitenlandse deviezen te
verwerven en derhalve investeringen te stimuleren waren dringend nodig om de
schuld in te perken.

1987: het Cruzado-plan een maat voor niets?
Begin '87 verkeerde de Braziliaanse overheid in een schoktoestand. De inflatie was
zienderogen toegenomen, de vakbonden kloegen over de lonen, de deviezenreserves
bedroegen nog slechts 4 miljard $ en het overschot op de handelsbalans was gedaald
van ongeveer 1 miljard $ per maand (begin 1986) tot 105 miljoen $ in december.
Het antwoord op de vraag waardoor het succes van het Cruzado-plan zo snel was
omgeslagen lag in zijn interne zwakheden en de wijze van uitvoering ervan. Met de
invoering van het Cruzado-plan wist Brazilië de inflatie terug te schroeven van 400%
naar 58%.
De politici wijzigden evenwel de loonstop in een selectieve loonsindexering,
waarna minister van finianciën Funaro bekend maakte dat de prijzenstop snel zou
worden opgeheven. Maar toen president Sarney en zijn ministers begrepen dat hun
populariteit te danken was aan de prijzenstop en de selectieve loonsverhogingen,
besloten ze deze - ondanks alle economische adviezen - te handhaven, vooral in het
vooruitzicht van de congresverkiezingen van november 1986. Kort nadien werd de
prijzenstop gedeblokkeerd omdat algemeen gevreesd werd voor een totale
ineenstorting van de economie. Heel wat industriële bedrijven hadden hun produktie
reeds enige tijd gestaakt als gevolg van de combinatie geblokkeerde verkooppijzen
en alsmaar duurder wordende grondstoffen, waardoor zij
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verplicht waren met verlies te werken. Hoopte men hierdoor het economische herstel
terug op gang te brengen, dan zou meteen een einde komen aan de langdurige strijd
tegen de inflatie. Tegen het eind van de maand februari kondige Sarney aan dat zijn
land gedurende 90 dagen geen interestaflossingen meer zou doen op het gedeelte
van de buitenlandse schuld aan de commerciële banken (68 miljard $). Het instellen
van dit tijdelijk moratorium werd ingegeven door de aanhoudende crisis en meer in
het bijzonder door de daling van het overschot op de handelsbalans6, die ertoe leidde
dat de jaarlijkse interestbetaling van circa 12,5 miljard $ onmogelijk werd zonder
ernstige schade aan te richten aan de economie. De stopzetting van de rentebetalingen
zou de deviezenreserves van Brazilië terug op peil moeten brengen. Minister Funaro
beklemtoonde dat de opschorting eerder een ‘onderhandelingszet’ was met het oog
op de herziening van de terugbetalingsvoorwaarden. Brazilië zou weer rente betalen
als de banken zouden instemmen met een akkoord over schuldenherstructurering
over een langere periode.
In bankkringen werd met grote irritatie gereageerd op het Braziliaans
wanhoopsbesluit om de terugbetaling van de rente over de langlopende, middellange
en kortlopende leningen op te schorten. Toen Funaro daarop gesprekken aanknoopte
met zijn Argentijnse kollega over hoe Argentinië zijn land zou kunnen helpen bij
het aanleggen van strategische voorraden van allerhande noodzakelijke
consumptiegoederen - mochten er vergeldingsmaatregelen genomen worden - wekte
dit nog grotere ongerustheid bij de internationale bankiers. Rienus De Vries, hoofd
van het internationaal economisch departement gaf dit als volgt weer: ‘The suspension
of payments is not a surprise to the banks. What is difficult to understand, however,
is how things could have deteriorated so quickly. Brazil has gone completely over
the cliff’.
Francesco Gros, de nieuwe gouverneur van de Braziliaanse Centrale Bank,
waarschuwde dat represailles vanwege de schuldeisers een weinig intelligente politiek
zou zijn omdat zijn land daardoor zijn exportmogelijkheden zou verliezen waardoor
zijn schulden nooit zouden kunnen worden terugbetaald. Terzelfdertijd groeide de
onenigheid tussen de overheid en de zakenwereld. Funaro, architect van het
moratorium, bleef zich halsstarrig verzetten tegen elke knieval t.o.v. het IMF, omdat
elk herstelprogramma van deze instelling steeds tot een socio-economische recessie
leidt. De za-

6

In 1986 boekte Brazilië een overschot op de handelsbalans van 8,5 miljard $. In januari 1987
viel dit overschot terug op 129 miljoen $. Ter vergelijking: in januari 1986 was er nog een
surplus van 701 miljoen $.
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kenlui van hun kant verwierpen de opschorting van de rentebetalingen, daar Brazilië
zich aldus zou blijven afsluiten van nieuwe leningen wat de economische groei op
haar beurt zou ondergraven. De overheid wilde dus een recessie vermijden door het
IMF buiten spel te zetten, maar volgens de zakenlui zou het IMF juist hun land helpen
een recessie te vermijden.
De financiële crisis in Brazilië evolueerde tot een politieke en sociale crisis. De
positie van president Sarney werd bedreigd en de regering leek zwakker dan ooit,
bekritiseerd door de zakenwereld, de vakbonden en de media. Onder druk van de
media, van zijn ministercollega's en uiteraard van de buitenlandse bankiers diende
Funaro in april het veld te ruimen. Hij werd verantwoordelijk gesteld voor de
ontsporing van de economie die geleid had tot de terugkeer van een hyperinflatie tot
boven de 100% tijdens het eerste kwartaal van 1987 en het terugvallen van het
handelsoverschot, waardoor het land zijn schuldverplichtingen niet langer kon
nakomen. Bovendien was hij halsstarrig het IMF blijven negeren. De internationale
bankiers beschouwden dan ook het vertrek van de Braziliaanse minister van financiën
als een noodzakelijke voorwaarde om opnieuw aan de onderhandelingstafel te gaan
aanzitten.
Funaro werd opgevolgd door Luisi Carlos Bresser Pereira, voorstander van een
beleid dat dichter aansloot bij het IMF. Brazilië moest haar economische groei langs
de importzijde afremmen van 5% naar 3% om het handelsoverschot terug tot 9 miljard
$ op te voeren7. Hiervoor devalueerde hij de cruzado, trof verregaande
bezuinigingsmaatregelen op de overheidsuitgaven en nieuwe belastingsmaatregelen,
voerde een strakker monetair beleid en kondigde tenslotte voor de nabije toekomst
de heropening aan van onderhandelingen met de internationale bankiers. Deze
maatregelen waren duidelijk bedoeld om het vertrouwen in de Braziliaanse economie
snel te herstellen. Mocht het handelsoverschot 9 miljard $ bedragen dan was de
Braziliaanse overheid bereid de helft van de verschuldigde rente te betalen als de
andere helft zou worden geherfinancierd. Volgens cijfers van de Centrale Bank had
Brazilië in 1986, 9,09 miljard $ rente op haar buitenlandse schuld betaald. Sinds
Brazilië haar rentebetalingen had opgeschort, waren de buitenlandse investeringen
stilgevallen. Bresser was van oordeel dat er een recessie dreigde en overtuigde zijn
ministercollega's van een hervatting der rentebetalingen.
Midden '87 waren de Braziliaanse industriëlen ervan overtuigd dat hun land de
diepste recessie van haar geschiedenis tegemoet ging. Tevens bekri-

7

Tijdens het eerste kwartaal 1987 had Brazilië slechts een handelsoverschot gerealiseerd van
528 miljoen $ tegen 2.470 miljoen $ in diezelfde periode van 1986.
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tiseerden zij de regering omdat die er niet in was geslaagd het begrotingstekort - dit
jaar ongeveer 15 miljard $ of 5,5% van het BNP en dubbel zo groot als verleden jaar
- te milderen. Daarom kondigde de regering een zoveelste nieuw saneringsplan af,
dat o.m. voorzag in een tijdelijke (90 dagen) prijzenbevriezing, in een per kwartaal
éénmalige loonaanpassing op het gemiddelde inflatiepeil van de 3 voorbije maanden
en een opschorting van grote maar zeer omstreden openbare werken in de staal- en
petrochemische sector, alsmede wegen, - en hydro-electrische projecten. Ook
devalueerde Brazilië de cruzado met 9%. In Brazilië keek men sceptisch aan tegen
de nieuwe maatregelen doordat sterk getwijfeld werd aan de efficiëntie van de
prijzenbevriezing8. In het buitenland werd tegen het nieuwe beleid iets genuanceerder
aangekeken door er op te wijzen dat de regering ernst wenste te maken met het
terugschroeven van de overheidsuitgaven.
Het nieuw Cruzado-plan, ook Bresser-plan geheten, leek een heel eind in de richting
van de eisen van het IMF te gaan. De inpopulariteit van dit plan gaf i.t.t. het
Cruzado-plan, dat de prijzen wel bevroor maar niet de lonen, de indruk dat het wel
zou werken, ondanks het koopkrachtverlies tot 30%. De vakbonden beraadden zich
alsdan voor eventuele acties: een algemene staking. I.t.t. het Funaro-plan maakte dit
plan de weg vrij voor een beleid dat afbetaling van schulden prioriteit gaf op andere
overwegingen, zoals gewenst door het IMF. Niet de groei van de binnenlandse markt
zou het eerste oogmerk zijn, maar de export, extra aangespoord door een devaluatie.
Niet enkel een vergrote export, maar ook een drastische nieuwe inkrimping van de
overheidsuitgaven moest meer geld beschikbaar maken voor de buitenlandse
geldschieters. Formeel werd het IMF genegeerd maar inhoudelijk ging Brazilië door
de knieën.
Vooraleer Brazilië de interestbetalingen op zijn buitenlandse schuld van 111 miljard
$ aan de commerciële banken zou hervatten moesten volgens minister Pereira
voorafgaandelijk een aantal voorwaarden vervuld zijn: (1) bijkomend vers geld van
7,3 miljard $, (2) sterk verlaagde rentemarge9, (3) de deviezenreserves van 3 miljard
$ op dat ogenblik zouden moeten worden opgetrokken tot 7 miljard $, (4) de kleinere
banken zouden niet verder mogen participeren aan de onderhandelingen en (5)
tenslotte vroeg

8
9

Het vorige anti-inflatie- of Cruzado-plan liep ook stuk omdat de prijsbevriezing niet meer
in de hand kon worden genomen.
De initiële rente op de obligaties zou lager zijn dan de marktrente maar geleidelijk stijgen
naarmate de terugbetalingsmogelijkheden van Brazilië zouden toenemen.
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de minister een versterking van de financiële participatie van officiële Braziliaanse
agentschappen in het buitenland.
In augustus 1987 riep president Sarney de banken op zich flexibel op te stellen bij
de komende onderhandelingen en constructief mee te werken aan een nieuwe ordening
van de internationale economie. Er zou moeten erkend worden dat zowel de
schuldenlanden als de industrielanden verantwoordelijk zijn voor de zware
buitenlandse schuld van Brazilië. Het Braziliaans plan voor de herstructurering van
de 113 miljard $ schuld werd door de Amerikaanse minister van financiën J. Baker
bestempeld als onhaalbaar. Tevens verwierp hij nog een ander Braziliaans voorstel
om met de Club van Parijs te onderhandelen zonder voorafgaandelijk akkoord met
het IMF. Het plan voorzag dat de banken de helft van hun vorderingen zouden moeten
omzetten in obligaties die ze zouden kopen met een ‘discount’ (korting) van 25%.
De gedachte alleen vervulde de bankiers reeds met afgrijzen. Pereira moest in eigen
land bittere kritiek inkasseren omdat hij door onhaalbare plannen de
geloofwaardigheid van Brazilië in het gedrang bracht. Zijn ongelukkig voorstel trok
hij meteen in.
In oktober kwam in de USA de Amerikaanse thesaurie met een aantal
bankinstellingen bij elkaar om de mogelijkheid te onderzoeken de Braziliaanse
leningen te verlagen tot hun huidige reële marktwaarde, wat de banken zou verplichten
ernorme reserves aan te leggen om verliezen te dekken. De banken zetten Brazilië
onder druk om toch een deel van de rente terug te betalen, al was het maar uit
erkenning van de schuld. Pereira wilde echter van geen terugbetaling weten. De
besprekingen die Brazilië aan de vooravond van het jaarlijks IMF-Wereldbankoverleg
in oktober begon met de bankiers zou niet zonder moeilijkheden verlopen. Er waren
immers twee belangrijke struikelblokken. Ten eerste de Braziliaanse eis dat op de
geherstructureerde leningen een veel lager rentetarief wordt aangerekend dan het
rentetarief dat Mexico en Argentinië onlangs kregen. Een lager rentetarief zou immers
een zeer ongunstig precedent scheppen voor toekomstige schuldenonderhandelingen.
Tweede struikelblok bleef de Braziliaanse weigering een overeenkomst met het IMF
te sluiten. Zo'n overeenkomst beschouwen de banken nog steeds als enige waarborg
opdat nieuwe leningen functioneel zouden worden aangewend. Ze vrezen immers
dat het geld opnieuw spoorloos zou verdwijnen in de weliswaar zeer dynamische
maar ook en vooral onoverzichtelijke Braziliaanse economie.
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Dramatische impact op de internationale bankwereld
De Verenigde Staten
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Sedert jaren stelt zich voor de internationale financiële wereld het probleem van
de schuldenlast van de Derde Wereldlanden. Hoe ongelijk de chronologische
ontwikkeling en de politieke en financiële structuren van deze debiteurlanden ook
mogen wezen, allen hebben zij gemeen dat de schuldenlast hun
terugbetalingsmogelijkheden ver overtreft. De prijzen van de exportprodukten zijn
sedert geruime tijd ingestort en daarbovenop komt nog de sterke daling van de dollar.
Westerse economen spreken van een nieuw tijdperk voor de internationale
schuldencrisis. Na de officiële aankondiging op 20 februari 1987 door Brazilië van
het moratorium van rente- en kapitaalaflossingen beschouwden zij het recente
aanleggen van massale reserves voor al te dubieuze leningen aan ontwikkelingslanden,
m.n. Latijns-Amerika, als een teken dat de grootste Amerikaanse banken er rekening
mee hielden dat - tenminste - een deel van deze uitstaande leningen nooit meer zou
worden afgelost.
Citicorp ging op 19 mei als allereerste over tot die stap10 - later gevolgd door de
Chase, Bank America e.a. - omdat zij vond dat onvoldoende
(2) Mexico, Argentinië, Brazilië, Venezuela, Chili.
(1) Alle bedragen in milj. $.
(3) Volgens analisten is zij het kwetsbaarst omwille van haar slechte verhouding lening L.A./eigen
middelen. Zij incasseerde immers de voorgaande 2 jaren (1985-1986) 855 miljoen $ verliezen.
Deze desastreuze resultaten dwongen haar ertoe verschillende Japanse banken te vragen 350
miljoen $ te onderschrijven als onderdeel van een 1 miljard $ kapitaalsverhoging.
10 Er dient op gewezen dat de schulden niet worden kwijtgescholden. De aanleg van
voorzieningen is slechts een boekhoudkundige ingreep en heeft geen invloed op de reële
economie.
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vooruitgang was gemaakt bij het behandelen van het schuldprobleem. Als gevolg
van de getroffen voorziening leed Citicorp het grootste kwartaalverlies in de
geschiedenis van het Amerikaanse bankwezen (2,5 miljard $). Ook de overige
Amerikaanse grootbanken leden om diezelfde reden massale verliezen (zie tabel).
Uit deze tabel van de vijf grootste Amerikaanse banken volgt dat:
1. de eerste kwartaalcijfers 1987 - geheel in het verlengde van 1986 - nog zeer
winstgevend waren. De Bank of America wist zich zelfs uit de rode cijfers te wrikken.
2. na de afkondiging van het Braziliaanse moratorium (a) algemeen ontzaglijke
verliezen werden genoteerd voor het 2e kwartaal (renten worden niet geboekt zo ze
binnen de 3 maanden na vervaldatum niet effectief worden betaald); (b) tegelijkertijd
belangrijke voorzieningen werden aangelegd.
Men kan zich de vraag stellen welke de effectieve verliezen zullen zijn op het
einde van het boekjaar mocht het moratorium dan nog steeds van kracht zijn, of nog
erger, mocht één der grootbanken in faling gaan en meteen een ‘cascade’ van
bankfaillissementen veroorzaken. Analisten zijn het erover eens dat na Citicorps'
beslissing het voor de Derde Wereldlanden een stuk moeilijker zal worden om nog
nieuwe kredieten te krijgen. Citicorp zal immers minder onderhevig zijn aan de druk
om nieuwe leningen te verschaffen onder de dreiging dat de schuldenaars anders
helemaal met de afbetalingen zullen stoppen. Terzelfdertijd zond zij een specifiek
signaal naar de overheid. Als de monetaire en politieke overheden in de VS willen
dat de privébankiers het plan-Baker onderschrijven en aldus helpen bij het vermijden
van de wereldwijde monetaire crisis, dan zullen ook deze overheden over de brug
moeten komen.
Gevolg van dit alles is dat er door de aanleg van grote provisies meer ruimte komt
voor de banken om de probleemleningen door te verkopen11. Het wordt dus meer dan
voordien mogelijk om binnen het bankcircuit zelf een markt voor de verhandeling
van dergelijke leningen te organiseren, zodat de ‘secundaire’ markt van dergelijke
leningen uitgebreid wordt. Tevens wordt ook de weg vrijgemaakt voor zgn. ‘swaps’
waarbij de Derde Wereldbanken een deel van de uitstaande schulden terugkopen in
ruil voor activa of investeringen in hun land.

11

Aldus verwachten de 5 US-grootbanken voor het ganse jaar 1987 een minder groot verlies.
Terzelfdertijd blijven zij vastbesloten een politiek van onveranderde dividenduitkering gevoelige snaar voor de aandeelhouders - te volgen.
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De overige geïndustrialiseerde landen
In Japan gaan 28 banken waaronder de Bank of Tokyo, Fuji Bank, Mitsubishi
Sumitomo en Daiwa een ‘maatschappij’ oprichten, die hun uitstaande vorderingen
op Latijnsamerikaanse landen tegen een disconto12, een prijs die lager is dan de
nominale waarde van de leningen, zal opkopen. Aldus zullen de banken een deel van
hun dubieuze vorderingen uit hun boeken kunnen wegwerken en de geleden verliezen
bij de belastingen in rekening brengen. Normaal gezien zijn de Japanse banken
verplicht 5% van hun reserves te behouden voor dubieuze schuldvorderingen. Zij
kunnen echter slechts 1% van die som inbrengen bij de belastingen. JBA, zoals het
consortium zal heten, zal de vorderingen overnemen en de hoofdsommen en interesten
die kunnen gerecupereerd worden onder de vorm van dividenden onder de leden
uitbetalen.
In het Verenigd Koninkrijk voegde de National Westminster Bank 466 miljoen $
aan haar reserves toe voor mogelijke verliezen op leningen aan ontwikkelingslanden.
Deze maatregel vergroot de voorziening in verhouding tot de uitstaande leningen tot
29%. Ook de Midland Bank reserveerde 916 miljoen £, waardoor de totale reservering
op 1,19 miljard of 27% van de totaal uitstaande leningen aan de ontwikkelingslanden
kwam. De Midland Bank zag zich zelfs verplicht om drie dochterbanken, m.n. de
Clysdale Bank (Schotland), Northern Bank (Noord-Ierland) en Northern Bank Ireland
(Ierland) voor 387 miljoen £van de hand te doen om aan de nodige fondsen te geraken.
In Canada kregen de 6 belangrijkste banken van de autoriteiten het dringend advies
hun Braziliaanse leningen voor 6,4 miljard $ op kasbasis te zetten, wat inhoudt dat
de rente slechts geboekt wordt als die ook daadwerkelijk is betaald. De voorzieningen,
die zij zullen aanleggen, zijn fiscaal volledig aftrekbaar13.
De Deutsche Bank, West-Duitslands grootste bank, zou eventueel bereid zijn tot
het direct kwijtschelden van de schulden van Derde Wereldlanden14. Reeds legde de
bank 70% reserves aan voor haar dubieuze vorderingen. Tegen het eind van het jaar
voorziet zij een nog hogere reservering. De Belgische banken tenslotte hebben i.t.t.
vele van hun buitenlandse col-

12
13

14

Volgens de Japanse kranten zou het gaan om een disconto van 30 à 40%.
De 3 grootste Canadese banken - Royal Bank, Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia meldden voor het derde kwartaal een verlies van 1,840 miljard $. Alle drie hebben zij 35 à
40% van hun dubieuze vorderingen onder dekking gebracht. Wellicht zullen zij over het
ganse boekjaar aanzienlijke verliezen laten optekenen.
De in 1952 pas opgerichte Duitse Bondsrepubliek verkreeg dat de meeste schulden van het
Duitsland van voor de oorlog werden kwijtgescholden.
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lega's een ongunstig belastingsregime voor dubieus gebleken kredieten aan Derde
Wereldlanden. Om dit te omzeilen heeft de Generale Bank15 ongeveer 10 miljard van
haar vorderingen met verlies verkocht aan andere banken, die iets meer vertrouwen
hebben in de betrokken landen. Een deel werd ook geruild (trading) tegen vorderingen
op andere landen. Zo zou zij vorderingen op Zaïre met een disconto van ongeveer
50% van de nominale waarde hebben overgenomen van andere banken, die dat land
minder goed kennen. De Kredietbank, die bij het uitbreken van de internationale
schuldencrisis in 1982 een vordering van een kleine 15 miljard had, heeft dit risico
inmiddels teruggebracht tot minder dan 10%. De bank is m.a.w. zo goed als immuun
voor het uitbreken van een mogelijke schuldencrisis in de Derde Wereld en
Latijns-Amerika.

Besluit
Het eenzijdig uitroepen door Brazilië van een moratorium op alle rente- en
kapitaalaflossingen van haar uitstaande leningen veroorzaakte een paniek-stemming
bij de Westerse en Japanse bankiers. Amerikaanse bankiers gingen als eersten over
tot het boeken van monumentale verliezen voor nietgeïnde rentes en het aanleggen
van massale voorzienigen. De Europese en Japanse bankiers volgden. Allen waren
zij tot de overtuiging gekomen dat tenminste een deel van hun vorderingen niet zou
kunnen worden terugbetaald door de debiteurlanden. Zagen bepaalde landen zich
verplicht hun activa gedeeltelijk aan te spreken om hun verliezen te beperken, dan
wijst het aanleggen van hoge voorzieningen toch in de richting van belangrijke
winstreserveringen. Aldus poogt de Westerse wereld zich in te dekken tegen een
mogelijke financiële catastrofe.
Aan het probleem ten gronde werd tot nog toe geen bevredigende oplossing
gegeven. Het plan-Baker komt maar niet van de grond. Inventieve geesten leerden
uit die mislukking. Zo zijn Duitsland, Nederland, Denemarken, Canada en andere
landen overgegaan tot een gedeeltelijke of zelfs algehele kwijtschelding der
overheidsschulden. Een meer fundamentele oplossing biedt o.i. het voorstel om b.v.
de schulden om te ruilen tegen milieubehoud (Bolivië) waardoor 1,5 miljoen ha
regenwoudgebied moet beschermd worden. Of het voorstel dat staatssecretaris
Kempinaire (België) ter overweging nam, nl. de schulden te ruilen voor
ontwikkelingspro-

15

In haar balans van 1986 heeft zij voor 3,4 miljard BF. verliezen op schuldvorderingen
ingeschreven.
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jecten. Diverse voordelen zijn hieraan verbonden, o.a. dat het ontwikkelingsland
minder deviezen moet aanspreken om de buitenlandse schuld te betalen. Bovendien
vermindert de schuldenlast. Ter plaatse neemt het aantal projecten toe en dat komt
dan weer de lokale economie ten goede. Het gaat hier niet om het kwijtschelden van
schulden, maar om het overnemen van schulden. Gezien de enorme schuldenlast
waaronder de ontwikkelingslanden gebukt gaan en het feit dat de lokale bevolking
geen slachtoffer mag worden van sociaal-economische maatregelen door het massaal
draineren van gelden uit die landen naar Westerse landen kan dit wellicht de goede
weg zijn.
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Een Vlaamse literaire kroniek (4)
Het gras in de duinen
Leo Geerts
In de duinen groeit weinig gras. In de Vlaamse maatschappelijke voedingsbodem
groeit weinig jongere Vlaamse literatuur. De Vlaamse mentaliteit werkt niet
stimulerend. Maar ‘de Vlaamse mentaliteit’, wat is dat? Wat is er Vlaams aan? En
zijn er niet veeleer vele mentaliteiten? In deze vierde ‘Vlaamse’ literaire kroniek doe
ik een poging om een fundamenteel aspect van wat ik met die Vlaamse mentaliteit
bedoel, te belichten: de collaboratie. In de tweede helft verken ik, aan de hand van
enkele recente literaire geluiden, enkele facetten van de nieuwe mentaliteit in de
jaren 1980.

Het collaboratietrauma
Meer dan veertig jaar na de Tweede Wereldoorlog zou men kunnen verwachten dat
de collaboratie van een goed deel van de Vlaamse intelligentsia met het naziregime
sereen en afstandelijk zou worden bekeken. Maar niets is minder waar. De
televisieseries van Maurice De Wilde blijven heftige reacties uitlokken en De Wilde
zelf treedt vaak op als een inquisiteur. Beide aspecten stemmen tot nadenken. Daarom
even een stapje terug. Hoe komen andere volksgemeenschappen in hun literatuur en
andere cultuuruitingen met dergelijke trauma's uit hun geschiedenis in het reine?
In de VS woedt al sinds 1860-1866 een even verwoestend trauma, dat van de
Burgeroorlog. Klassieke films zoals Birth of a Nation (1915) van David W. Griffith
of evergreens zoals Gone with the Wind (1939, maar hij brengt nog elk jaar zijn geld
op) stellen de brutaliteit van de Noordelijke legers die het Zuiden van de slavernij
kwamen bevrijden, aan de kaak; het hele werk van Faulkner ademt deze geest.
Daarentegen zijn er weinig of geen belangrijke kunstwerken die de misdadigheid
van de slavernij aanklagen. Alsof de bruutheid van de abolitionisten
(anti-slavernij-industriëlen uit het Noorden) een excuus levert voor het bestaan van
de slavernij (een economische ‘noodzaak’ in het beschaafde, agrarische Zuiden van
Faul-
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kner). Voor de schande van de slavernij bestaan blijkbaar duizenden excuses, voor
de wreedheid van bijvoorbeeld generaal Shermans veldtocht in de Mississippivallei
geen een. De verdediger van ‘het goede’ moet zo zwart mogelijk worden
afgeschilderd, zodat de verdediger van ‘het kwade’ er zo idealistisch mogelijk kan
uitzien.
Geen wonder dus dat je in Vlaanderen niet van de collaboratie kunt spreken zonder
er in één adem de repressie aan toe te voegen. Alsof het om vergelijkbare grootheden
ging, alsof de moord op miljoenen slachtoffers van het naziregime geëxcuseerd zou
worden door wat duizenden onder de repressie werd aangedaan. Zoals er in de VS
bijna geen romans bestaan over het gelijk van de abolitionisten, maar honderden
over de goede bedoelingen van de slavenhouders, zo zijn er in Vlaanderen ontelbare
romans over het idealisme van ‘onze Oostfronters’ en praktisch geen over het verzet.
Zoals Shermans tocht door de Mississippivallei als één grote plunder- en
verkrachtingsorgie wordt voorgesteld, zo wordt het verzet in ons land herleid tot de
uitwassen van de repressie.
Wat onder dergelijke hardnekkige, om niet te zeggen onuitroeibare, collectieve
trauma's schuilgaat, dat is de tragiek van de eigen misdadigheid. Om het lapidair te
stellen: aangezien het misdadig was aan het Hitler-regime welke medewerking dan
ook te verlenen, moeten er duizenden excuses bestaan waarom zoveel Vlamingen
dat toch deden en kunnen verzetsmensen alleen maar monsters zijn.

Krasse uitspraken
De romancière Jet Jorssen heeft nu al ‘een kleine twintig romans gepubliceerd over
de Vlaamse Beweging, over het lot van heel wat Vlamingen die zich tijdens de
Tweede Wereldoorlog aan de zijde van de Duitsers hebben geschaard’ (J. Van Hulle
in de Standaard der Letteren, 13-14 februari 1988). Jet Jorssen is niet de enige. Tal
van Vlaamse schrijvers zijn nog altijd bezig met het goedpraten van die
medeverantwoordelijkheid aan het naziregime. Het enige dat aan deze klaaglitanie
misschien een eind zou kunnen maken, is de erkenning dat die
medeverantwoordelijkheid een misschien begrijpelijke, maar ethisch zwaar belaste
ontsporing was.
Maar juist dit gebeurt niet, zodat de litanie blijft aangroeien. Typerend in dit
verband is een uitlating van Mark Grammens in Herinneringen aan oorlog en
repressie (Aktueel 4, Uitgeverij Grammens, Brussel, 1985). De auteur, zelf een
onschuldig slachtoffer van de repressie, schrijft: ‘Alleen na de oorlog, en niet tijdens
de bezetting, werd wraak genomen op vrou-
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wen en kinderen. En bijgevolg was de Bevrijding wreder dan de Bezetting’. Afgezien
van het nieuws dat de nazi's vrouwen en kinderen zouden hebben gespaard,
demonstreert deze zin precies wat ik hier bedoel. De principiële misdadigheid van
het naziregime wordt niet besproken; de gruwelen van de repressie daarentegen
worden opgeschroefd. Dat het Grammens daarmee ernst is, blijkt uit zijn uitlating
in de Standaard der Letteren van 30 januari 1988: ‘Ik blijf daarbij: de collaboratie
was van Vlaams standpunt uit bekeken, principieel juist’. Alsof er standpunten zijn
van waaruit de medeverantwoordelijkheid voor het nazisme principieel juist zou zijn.
Veel genuanceerder schrijft Lode Claes in Vlamingen Vooruit en Voortgedaan
(Lannoo, Tielt, 1987) - een verzamelbundel over de Vlaamse Beweging vandaag,
samengesteld door Marc Reynebeau - over typische Vlaamse attitudes, over de
Vlaamse mentaliteit. ‘Het recente verleden van collaboratie en repressie is zich gaan
voegen bij vele andere mislukkingen in de geschiedenis en heeft deze attitudes
gedetermineerd’. Toch vallen ook in deze uitspraak enkele woorden op: ‘collaboratie
en repressie’ in één adem, als waren het vergelijkbare natuurrampen; ‘mislukkingen’
alsof Hitler beter was geweest als hij gewonnen had. Maar de context waarin Claes
deze uitspraak doet, is minder regressief dan die van Grammens. Claes zoekt naar
een verbetering van de Vlaamse mentaliteit, naar een aanloop tot een meer integere
Vlaamse identiteit. ‘Zowel een individuele als een collectieve persoonlijkheid is,
slechts wanneer ze geïntegreerd is en ook haar verleden geïntegreerd heeft, in staat
tot beheerst, zelfzeker en soeverein handelen’. Kortom: het trauma moet verwerkt
worden.
Aan de andere kant van de barrière, het socialistische en humanistische kamp,
bestaat de angst om zich met het collaboratietrauma te besmetten. In Vlamingen
Vooruit en Voortgedaan herhaalt Karel Van Miert de klassieke bewering dat iemand
‘binnen de beweging terzelfdertijd Vlaming en socialist (kan) zijn’. Sinds de
collaboratie is dit niet zo vanzelfsprekend meer. Socialisten en humanisten
monopoliseren het grote gelijk en beschouwen katholieken, flaminganten en
nationalisten per definitie als ‘verdacht’. Het gaat me hier niet om tegenargumenten
(Hendrik De Man b.v.), maar om de in dit kamp heersende mentaliteit.
Sinds 1968 is deze discussie scherper geworden. Ook mensen die excuses,
verklaringen en zelfs principiële motiveringen voor de collaboratie zoeken, grijpen
vaak terug naar de onderliggende ideologieën. In Het taboe van de kollaboratie
(DNB/Uitgeverij Pelckmans, Kapellen, 1987) stelt Louis Van Roy dat velen van zijn
generatie tot collaboratie gekomen zijn vanuit de Katholieke Studentenactie (KSA).
Zijn frustratie is, dat achteraf de zaaiers
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van de ideeën hun inbreng ontkenden, terwijl de maaiers de gevolgen van de repressie
te dragen hadden. Volgt men de analyse van de Frankfurter Schule, dan moet men
de individuele verantwoordelijkheid van de kleine collaborateur inderdaad nuanceren.
Bepaalde vooroorlogse, algemeen aanvaarde attitudes en ideologische keuzes moesten
bijna onvermijdelijk leiden tot het aanvaarden van hei Führer-principe. De ‘autoritaire
persoonlijkheid’ kwam niet uit de lucht vallen. In deze analyse speelt de tegenstelling
‘gelovig-vrijzinnig’ in Vlaanderen zeker een rol. De hernieuwing van de discussie
van de Frankfurter Schule in de nasleep van 1968 heeft ongetwijfeld tot een nieuwe
polarisering tussen beide kampen geleid.

Het grote gelijk
In het ‘goede’ kamp van socialisten en humanisten is daardoor een mentaliteit van
gelijkhebberij ontstaan. Ik wees al op de inquisitoriale aanpak van De Wilde. Die is
niet onlogisch en hangt samen met de mentaliteit van zijn tegenpartij. Hoe meer deze
ontkent dat de collaboratie principieel medeverantwoordelijk was voor een misdadig
regime, hoe fanatieker het andere kamp alle vormen en gradaties van collaboratie
verketteren.
Die polarisering komt agressief tot uiting in De Vlaamssche Kronijken (Epo,
Antwerpen, 1987), een titel waarin de dubbele Gotische ‘s’ in ‘Vlaamssche’ maar
meteen als ‘SS’ gelezen moet worden. Hier krijgen de ‘slechte’ Vlamingen de volle
laag. Moeiteloos worden neo-marxistische rode draden getrokken van het
nazi-verleden (Notaris X, André Leysen) naar hedendaagse ‘rechtse’ attitudes en
ideeën. Wie onder Hitler antisemiet was - erger: wiens vader dat was! -, die zal nu
wel om dezelfde reden voor de apartheid in Zuid-Afrika zijn. Ondenkbaar is dit
natuurlijk niet, maar sinds het bestaan en het huidige beleid van Israël is hier toch
wel enige nuancering geboden.
De mentaliteit van ‘het grote gelijk’ komt het scherpst tot uiting in zijdelingse
uitvallen. Over Notaris X (beschuldigd van seksueel misbruik van zijn kinderen)
wordt bijvoorbeeld gezegd dat hij ‘de vader en dus de dader’ is. De man werd, zoals
bekend, vrijgesproken van schuld. Hier wordt met andere woorden gesuggereerd dat
het gerecht corrupt is. Totdat deze bewering hard gemaakt kan worden, gaat ze ver
over de schreef van wat in een Westerse democratie toelaatbaar is. Dit ruikt naar
lynch-justitie en zal slachtoffers van de repressie bekend in de oren klinken.
Hetzelfde ‘grote gelijk’ is aan het woord in het opstel over Felix Timmermans.
Hugo Gijssels en Hugo de Schampheleire beloven dat ze de ‘naakte
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feiten’ eens op een rijtje zullen zetten. Nu is dit niet zo eenvoudig. Het
Timmermans-archief is nog altijd niet toegankelijk. Veel blijft gissen. Uit het weinige
dat de auteurs hebben achterhaald, kan men afleiden dat Timmermans op zijn zachtst
gezegd een cultureel collaborateur is geweest. Nergens echter wordt ook maar iets
vermeld dat de naam ‘oorlogsmisdaad’ zou verdienen. Hier zou m.a.w. zonder het
Vlaamse trauma een rustig evaluerende analyse mogelijk zijn. Waarom b.v. niet eens
een ideologische analyse van Timmermans' werk: is daarin sprake van autoritaire,
fascistoïde tendensen? En zo ja, méér dan b.v. in Walschaps Houtekiet?1 In plaats
daarvan wordt een stemming gecreëerd waarin Timmermans zwarter wordt gemaakt
dan hij waarschijnlijk was, waarin de historische tendensen uit de jaren 1930
simplistisch in goed en kwaad worden verdeeld. Een typerend detail is het volgende.
Verdedigers van Timmermans herinneren graag aan het feit dat hij ooit bij de Duitsers
intervenieerde voor een joods collega. Wat wordt daar hier over gezegd? ‘Maar het
was toen reeds veel te laat. Het was het minste wat hij nog kon doen’. Alsof de auteurs
ermee verveeld zitten dat op hun zwarte Timmermans ook nog een spatje wit zit.
Deze bitsigheid zal wel samenhangen met het feit dat, zoals gezegd, het
Timmermansarchief nog altijd niet open is (‘er valt dus iets te verbergen’) en ook
de Timmermansbiografie van Ingrid van de Wijer bevat volgens de auteurs van dit
opstel bijna niets over zijn oorlogsperiode2. Maar men bestrijdt dit stilhouden niet
efficiënt met meer suggestieve dan feitelijke argumenten. Daarmee legt men alleen
de andere kant van de Vlaamse mentaliteit bloot.
Hoezeer het Vlaamse trauma nog doorwerkt, blijkt scherp uit het goed
gedocumenteerde stuk van Hugo de Schampheleire over de IJzerbedevaart. Het
vertelt een stukje geschiedenis van het Vlaamse trauma, dat uiteindelijk geleid heeft
tot het verheffen van het IJzermonument tot het symbool van de Vlaamse
Gemeenschap, waarmee de religieus-nationalistische leuze ‘Alles voor Vlaanderen,
Vlaanderen voor Kristus’ tot motto van heel Vlaanderen werd uitgeroepen, de
zoveelste poging om de Vlaamse identiteit te herleiden tot de combinatie
CVP-Volksunie-Vlaams Blok. Dat is onverstandig, maar helaas een onderdeel van
het hier geschetste trauma.

1
2

Cfr. L. Geerts, Oud en nieuw Deps revisited, in De Vlaamse Gids, nr. 1, 61e jrg. (1977)
Of Ingrid van de Wijer in haar biografie inderdaad Timmermans' oorlogsverleden verzwijgt,
heb ik niet nagetrokken. Wel is me het volgende opgevallen. In haar artikel Een geschenk
aan de wereld. Felix Timmermans in vertaling. (Ons Erfdeel, mei-juni 1986) bespreekt en
illustreert zij de relatie tussen Timmermans en Duitsland. Er komt geen enkele datum in voor
uit de periode 1940-1944. Vreemd.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

740

Een jood en het Vlaamse trauma
De verhalenbundel De mantel (Hadewijch, Schoten, 1987) van de Antwerpse joodse
auteur Silvain Salamon (waarin de verhalen jammer genoeg meestal uitmonden in
een soort pleidooi) bevat een in dit verband provocerende titel: De joodse flamingant.
Een jonge jood die neerlandistiek studeert - ‘Germaanse filologie’ heet dat nogal
omineus -krijgt van zijn prof Nederlands slechts een tien op twintig, terwijl hij zelf
ervan overtuigd is dat zijn Nederlands uitstekend is. Bitter vraagt hij zich af: ‘Wat
voor sjlimazzel zou ik nu zijn? Een Belgische sjlimazzel? Een Vlaamse sjlimazzel?
Een vreemdelingssjlimazzel?’ Op het antwoord hoeft hij niet lang te wachten. Vanuit
een passerende auto wordt hem toegeroepen: ‘Vuile jood!’ Het Vlaamse trauma slaat
als in een alles omkerende spiegel terug op de jood die flamingant wil zijn. Tegelijk
wordt hier gepleit voor een afrekening met dit polariserende trauma. Salamon schijnt
zich af te vragen of er sinds 1945 wel iets veranderd is.

De polarisatie voorbij?
Je kunt in Vlaanderen vandaag de dag op één manier aan de verzuilde polarisatie
voorbij geraken. Je trekt je niks aan van geschiedenis, maatschappij, politiek of zelfs
maar psychologie en je concentreert je op de bier-en-vrouwen-problemen van
employees bij een of ander ministerie. Voor je het weet heb je dan een oeuvre
bijeengeschreven dat sterk op het televisiefeuilleton De collega's begint te lijken.
Met zijn nieuwe roman Zijn er kanalen in Aalst? (Bert Bakker, Amsterdam, 1987)
is Herman Brusselmans goed op weg om de geschiedenis in te gaan als de
1980-variant op dit bekende schema. Zijn personages werken op een kantoor, drinken
tijdens lunchpauzes, indien er geen vrouwen te versieren vallen, en brallen zielig
zodra moeder-de-vrouw haar rechten laat gelden. De polarisatie voorbij?
De onverschilligheid die jongere auteurs tegenover ‘serieuze’ zaken aan de dag
leggen, heeft meer met de huidige economische crisis te maken dan met een
post-1968-kater. Soep, opera der impotenten (De Prom, Baarn, 1987) van Carlos
Backers probeert nog kritiek te leveren op de ‘helden’ van 1968. De helden van de
hier beschreven revolte zijn politieke onbenullen die anarchie spelen in de zandbak
van een moderne metropool. Hoe amusant ook, de wereld van deze ‘opera der
impotenten’ is niet die van rode Danny Cohn-Bendit of bloedserieuze Rudy Dutschke,
maar die van
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1980. Noch een late kritiek op de wereldverbeteraars, noch een goeie schets van de
huidige mentaliteit, is dit veeleer een amusementje van een baldadige jongen.
De stap van deze houding naar de diepe duik in de relatieproblemen en de intieme
gevoelens is niet groot. Brieven aan schoonheidsprinsje B. (Nioba, Lier, 1984) van
de piepjonge Nioba-uitgever Peter De Graaf (of De Greef, of De Graef, er wordt
nogal mee gesold) is een variatie op de Grote-Reve-Gevoelens, een ironische variatie,
terwijl Reve zelf al ironie hanteert. Bovendien meer een boek voor insiders van de
homoscène. Op de oningewijde lezer werkt het als een Wayang-scherm: de koning
(de ingewijde) zit aan de kant waar de poppen getoond worden; de gewone man zit
aan de kant waar alleen de schaduwen van de poppen te zien zijn. Hij kan genieten
van stijlbloempjes, zoals ‘een naarstig bijtje van zoem-zoem’ dat ‘in zwijm verzinkt’,
maar de kern van de zaak ontgaat hem.
Dat geldt ook voor Maladie d'Amour (In de Knipscheer, Haarlem, 1987) van Didier
de Paris! (het uitroepteken is een deel van zijn officiële naam). Wat wil hij met zijn
boek? ‘Nauwkeuriger dan de modernste apparatuur waarover men hier beschikt (hij
zit in een psychiatrische inrichting, L.G.), zal ik mijn lelijkheid beschrijven, haarfijn,
tot ik een sprankeltje schoonheid vinden zal’. Het wordt dan ook geen overzichtelijk
verhaal, maar een reeks sprankeltjes. Eén voorbeeld: ‘Maar er is troost! Er zijn er
immers die beweren dat de kampen nooit bestaan hebben. Misschien zullen er binnen
veertig jaar ook wel 'n stelletje geestelijk geamputeerden rondlopen die dan beweren
dat de fabrieken nooit hebben bestaan’. Waarmee aangetoond is dat ook de
intimistische ellende een mens helderziend kan maken. Waarom zou deze ongegeneerd
subjectieve, verwarde literatuurals-oprisping geen recht van spreken hebben? Waarom
zou ze onleesbaar moeten heten?
In de verzameling Homo-opstellen en -notities van Marc Mijlemans Mijl Op Zeven
(Kritak, Leuven, 1987) is de luciditeit vanuit de eigen ellende tot journalistieke, zelfs
literaire leesbaarheid opgedreven. Deze begaafde en succesrijke jongeman is letterlijk
weggekwijnd na de dood van zijn vrouw. Zijn verbaal geweld - even persoonlijk en
lucide als dat van New Journalist Tom Wolfe, waarschijnlijk meer authentiek ontstond uit het besef dat de wereld één corrupte chaos is en dat je je daartegen moet
wapenen met de helderziendheid die je eigen ellende je kan schenken. Op één pagina
streep ik een notitie aan over het ‘omgekeerd racisme’ van al die ‘goede’ zwarten in
de nieuwe, modieuze Hollywood-feuilletons. Maar ook de volgende landerige
verzuchting: ‘Een open plekje in het bos. Rust. Wat zal ik doen? Naalden aanbrengen
in een voodoopop, gemaakt naar het beeld en

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

742
de gelijkenis van De Onbekende Klootzak? Een poedel in de dakgoot schoppen? Of
de spelfouten en tamme titels en dwazigheden tellen in De Morgen? Nee, dat spaar
ik op voor de zomervakantie’. Deze baldadige humor van de nieuwe landerigheid is
lucide: god als De Onbekende Klootzak, de wreedheid tegen een poedel omwille
van wat die onbekende god je aandoet, een wreedheid die vertekend is tot een
cartoon-cliché, en het leedvermaak om de legendarische ‘dwazigheden’ van De
Morgen. Scherper dan veel literatoren schetst Mijlemans uit welke hopeloosheid de
nieuwe landerigheid is ontstaan. Een ontroerend boek dat een smaak van as nalaat.

Er is nog leven na 1968
Door het nieuwe intimisme en de nieuwe landerigheid lijkt het vaak alsof de impulsen
van 1968 morsdood zijn. Erger nog: de journalistieke documentaire De CCC. De
staat en het terrorisme (Epo, Antwerpen, 1987) wordt ontsierd door het nieuwe,
maoïstische dogmatisme, al is dit boek voor de rest goed vakwerk. Waarom moet
auteur Jos Vander Velpen om de haverklap uitleggen dat Pierre Carrette en de zijnen
echt niet de goeie ‘maoïstische’ lijn volgden? Alleen maar omdat de CCC-ers uit
maoïstische kringen kwamen en vaak maoïstische formules gebruikten? Of ook
omdat de maoïsten zelf nog altijd behoefte hebben aan dit gebedsritueel dat hun eigen
doctrinaire zuiverheid moet bewijzen? Ach...
Totaal anders zijn enkele toespraken van Jozef Deleu, verzameld in De pleinvrees
der kanunniken (Kritak, Leuven, 1987). Deleu is een zuilenloze flamingant, atheïst
en afkomstig uit een verzetsnest. Rond het tijdschrift Ons Erfdeel, zijn voortreffelijke
schepping, heeft hij een boeiend cultuurpolitiek forum opgebouwd. In zijn ronkende
toespraken spuit hij zijn ideeën over massa- en elitecultuur, over bureaucratische
logheid en creativiteit, provincialisme en flamingantisme... Wat vroeger
‘Franskiljonisme’ heette - het vermeende recht van een steriele francofone elite om
op Vlaamse boertjes neer te kijken -, dat noemt Deleu vandaag ‘Vlaamskiljonisme’
of zelfs ‘cultureel cynisme’. Wat Deleu wil, heeft een 1968-smaak, al is het uiterst
actueel: meer democratie, meer kwaliteit (ook en vooral voor de massa), minder
provincialisme, minder horigheid tegenover Amerikaanse broodheren (Flanders'
Technology), meer authenticiteit in denken en doen. Letterlijk wonend op de grens
tussen Vlaanderen en Frankrijk, ijvert Deleu voor een verlicht, kosmopolitisch,
sociaal en vrijdenkend Vlaanderen. Er is nog leven na 1968.
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Vanuit een heel andere hoek pleit onze mede-redacteur Ludo Abicht in Brood, rozen
en utopie (nr. 11 van Kritiek, tijdschrift van het Genootschap voor Fenomenologie
en Kritiek, Gent, 1987) voor vergelijkbare dingen. De titel van het boek zegt genoeg:
naast de levensminima (brood) heeft een mens ook behoefte aan meer (de rozen van
de cultuur onder andere). In de linkse beweging lijkt dit wel een loze kreet: links in
Vlaanderen is nooit erg cultuurgericht geweest, teveel bezig met het ‘brood’ alleen;
het neo-links van 1968 vond cultuur zelfs verdacht, een ‘bourgeois’ uitvinding, een
zoethoudertje. Abicht doorbreekt dit pseudo-dilemma met zijn stelling dat een mens
een concrete utopie nodig heeft. Ondanks zijn angst voor het absolutisme van veel
abstracte utopieën, die makkelijk ontaarden in moordpartijen (Franse Revolutie,
Stalin, Pol Pot), wil Abicht een perspectief op de toekomst open houden. Het derde
lid van zijn titel is dan ook een provocatie voor het futloze, egotrippende, ‘no future’sfeertje van de jaren 1980; het mooie daarbij is dat deze auteur juist heel gevoelig
schrijft over dat sfeertje, het zo ernstig neemt dat hij het defaitisme wil bestrijden
met zijn ‘concreet utopisme’.
Even fundamenteel is een ander essay in deze reeks Te weinig democratie? (Kritiek,
Gent, 1987) van Lode Frederix. Frederix vindt dat er niet te weinig, maar te veel
democratie is. Hoezo? Is Frederix tegen ‘de’ democratie? Uiteraard niet. Maar een
democratie die zo democratisch is dat ze de economisch sterksten hun gang laat gaan
- principieel, gewoon om democratisch te zijn -, zo'n democratie hoeft voor hem niet.
De democratie-als-ideaal is een zichzelf-vernietigend monster. Frederix pleit voor
de vrijheid, d.w.z. de macht om voor zichzelf te zorgen, van elk individu. Dit is dus
een pleidooi tegen het democratisch kapitalisme dat meer artificiële behoeften schept
die de macht van het individu bedreigen, dan dat het reële, concrete behoeften van
concrete individuen bevredigt. Deze overwegingen over een democratie die omwille
van het democratische ideaal fascisten moet accepteren, reiken tot de wortels van
onze huidige vervreemding, een vervreemding die zowel door de arbeid als door de
wetenschap wordt veroorzaakt. Een nuttig boek, dat een straaltje hoop mogelijk
maakt3.

3

In zijn vierde hoofdstukje gaat Frederix tekeer tegen ‘Kristus' radikale onthechtingsleer’ met
de logica van Ernest Renan in zijn Vie de Jésus. Hoewel de logica ervan raak is en de citaten
uit de evangelies kloppen, vervalt Frederix in de bekende, ‘verzuilde’ simplismes van het
intellectualisme dat in de ‘leer’ van Jezus niet veel meer wil zien dan een reeks logisch met
elkaar verbonden principes en dat volledig voorbijgaat aan het ‘voorleven’ van Jezus, het
‘tonen’ door zijn eigen daden wat volgens hem de mens kan bevrijden uit de kluisters van
o.a. het intellectualisme. De poging van Frederix om de historische betekenis van Christus
met uit-het-leven-gerukte logica te bestrijden, is een beetje kortzichtig. Alleszins gaat hij
voorbij aan de vele christelijke invloeden van onder-uit, die een heel ander beeld geven van
het evangelie als ‘blijde’ boodschap. Daardoor rukt hij de discussie in een perspectief dat
door de hedendaagse geschiedenis achterhaald is. Het zoveelste symptoom van het Vlaamse
trauma.
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Dezelfde ‘utopische’ hoop klinkt door in de sociale documentaire over werkende
vrouwen van Pol Hoste, Vrouwelijk Enkelvoud (Manteau, Antwerpen, 1987). Hoste
confronteert anekdotes over werkende vrouwen met anekdotes uit het leven van zijn
feministische grootmoeder. De schijnbaar archaïsche taal van sommige dialogen is
de taal zowel van Vlaamse vrouwen vandaag als van die grootmoeder. Wat heet
‘oubollig’ of ‘typisch 1968’? Hoste slaagt erin zijn anekdotes zo levensecht te bewaren
en ze tegelijk in zo'n subtiel netwerk onder te brengen, dat zijn boek een
indrukwekkende schets wordt van de vervreemding zoals die vandaag in concrete
individuen bestaat. Het verhaaltje over een brave, aangepaste bureaucraat die
geconfronteerd wordt met een alternatieveling die zijn hele ‘vervreemde’ houding
aan het wankelen brengt, is mooi verteld. Niet door Hoste, die een superieure
intellectueel is en als verteller pedant zou lijken, wel door de collega's van die
bureaucraat. De man pleegt namelijk kort daarna zelfmoord. Juist de verwarde reacties
op zijn ultieme wanhoopsdaad leggen de vervreemding bloot waaraan hij ten onder
ging. Het is de vervreemding die ook in de vrouwelijke hoofdpersoon van de anekdote
huis houdt. Door deze benadering slaagt Hoste in zijn opzet: laten doorschemeren
vanuit de betrokkenen zelf hoe de vervreemding vandaag werkt.

De Vlaamse mentaliteit
Het Vlaamse collaboratietrauma en zijn tegendeel. De nieuwe landerigheid. De
nieuwe verkramping van de maoïsten. De oude verzuiling. De allerindividueelste
intimiteit en de commerciële exploitatie ervan. Ziedaar enkele aspecten van de
Vlaamse mentaliteit. Wie er mistroostig van wordt, heeft één troost. Er zijn ook
enkele pogingen om in de barre Vlaamse duinen wat gras te laten groeien. En daarom
gaat het. Om het gras in de duinen.
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Forum
Amusement
Naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van Theater Carré in Amsterdam heeft
Jacques Klöters, bij het Nederlands Theater Instituut verantwoordelijk voor alles wat
met het vermaaksspektakel te maken heeft, de gelegenheid gekregen zijn grote
vaardigheid en zijn kennis van die stiefmoederlijk behandelde tak van de
theatergeschiedenis in Nederland te demonstreren1. Het is, en niet enkel naar de
omvang en de rijkdom aan illustraties, een monumentaal boek, met liefde geschreven.
Het is beslist niet een plechtig bezoek aan een mortuarium waarin historische
grootheden thans een bleke afschijn van hun eertijdse volksgeliefdheid herhalen. Het
laat zien wie met wat het Nederlandse volk lachend heeft gehouden. Een volle eeuw
lang nu al, in vele varianten.
In zes grote tijdsperioden (met kenmerkende betiteling: Kermis moet er wezen!,
vóór 1887; Aardse paradijzen, 1887-1914; Mammie is dansen, 1914-1939; Een trein
van bonte avonden, 1939-1957; Niet voor lange tenen, 1957-1980; Waar gaat zij
helemaal alleen heen, 1980-) peilt Klöters naar wat het ‘gewone’ volk onder ‘kunstig’
vermaak heeft verstaan. Zijn invalshoek is duidelijk sociologisch al gaat hij naar
mijn smaak niet consequent ver genoeg. Wat teksten en liederen van vroegere tijden
en generaties aan ‘moraal’ inhielden, verraadt nu eenmaal, niet altijd moeiteloos, de
tijdsmentaliteit. Een regelrechte sociologie van het vermaaksbedrijf is het echter niet
geworden, evenmin een economische reconstructie. Er zijn voldoende elementen
aanwezig om het een fenomenologie van volkskunst te achten, maar de afrondende
conclusie blijft achterwege. Een verhaal van personen en data is het heel zeker, en
daartussen wemelt het van relevante factoren en normen tot beoordeling, maar het
wordt niet echt evident welke criteria voor diverse tijdsstadia op een andere dan
arbitraire wijze worden gehanteerd. Wat ‘amusement’ eigenlijk is als werkbegrip,
blijft mistig. ‘Volkscultuur’ zou je kunnen zeggen, maar daarvoor is het ‘cabaret’
recentelijk dan weer veel te intellectueel geworden. Een kenmerkende bepaling
ontbreekt. Als alle verschijnselen die hier rijkelijk gepresenteerd worden, ooit tot
een fundamenteler analyse gebracht willen worden, zullen we voor dit amalgaam
meer dan één begripsterm moeten bedenken. De veelheid zal ons parten spelen.
Wat dus methodologisch betwistbaar blijft, maakt uiteraard dan weer de
onweerstaanbare charme van de verzame-

1

Jacques Klöters, 100 jaar amusement in Nederland, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1987,
380 pp., 400 ill., f 49,90.
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ling uit. En stelt tegelijk een probleem. De nadruk valt op dat waarom vroeger
gelachen werd, maar een ruime portie van tekst en voordracht mikte evenzeer op de
traan. Dat sentiment komt hier vrij slecht weg, terwijl het beslist een even belangrijke
component is. Volkskunst blijkt, om het even welk accent eraan gegeven wordt,
affectgeladen te zijn, en dat is waarschijnlijk de meest serieuze verklaring voor het
succes ervan. Maar het terughalen van affecten is erg moeilijk, het citeren van
fragmenten uit (historische) grollen en grappen garandeert nog geen glimlach bij de
lezer. De tekst verraadt nauwelijks nog iets van de wijze waarop de impuls de zaal
werd ingestuurd. Ik denk bijvoorbeeld aan Toon Hermans' hysterische publiek: hoé
hij dat zo ver kreeg, daarvan geeft de tekst geen flauwe indicatie. Enorm belangrijk
is de voordracht, de presentatie, maar die zijn nauwelijks over te doen in beschrijvende
vorm.
Bovendien was de uiteindelijke garant van het ook commerciële succes van deze
kampioenen van de trivialiteit het publiek. Wie dat publiek was of nog altijd is,
waarom ze de performers dat succes hebben toegekend, op welke aspecten ze
afgekomen zijn en waarom die aspecten volgens de generaties zo sterk kunnen
wisselen, dat leidt hier niet tot een vraag. Althans niet tot een antwoord dat verder
reikt dan de, vooral voor de recente en actuele periode, bevlogen en haast lyrische
instemming waarmee Klöters zich tot zijn eigen voorkeur en zijn aandeel in de
cabaretgroep Donquishocking (zonder ze in deze zin te noemen) bekent. Zo blijft
ook niet toevallig de discussie afwezig over de vraag in hoeverre deze kunsttak in
de buurt van de ‘kunst’ komt. De opzet van deze publikatie wenste het resultaat
daardoor niet vooraf bepaald te zien, ruimte echter om ook dit aspect wat steviger
aan te snijden, was er meer dan genoeg.
Deze vermaakskunst wordt doorgaans geacht niet thuis te horen in de ‘betere’
lagen van de samenleving, maar dat wordt juist door het recente cabaret weerlegd.
Anderzijds is het evenzeer onzin thans (het is vroeger wel anders geweest) dat publiek
te situeren onder de ‘armen’ in de samenleving. Historisch (langer geleden dan
beleidsbepalers lief is) onderscheidde ‘cultuur’ zich als een hoger goed; participatie
eraan was klasse-bepalend. Kunst werd, niet vanuit zichzelf maar binnen dit
maatschappelijke raam, als een elitaire activiteit opgevat. Vandaag echter wordt
‘entertainment’ (hoe on-Nederlands ook, wellicht toch fenomenologisch een
handzamer of raker term?) door alle lagen van de bevolking geconsumeerd. Wat de
vermaakskunst wellicht mist, is een zelfgegenereerde mythologie (op die van het
aura van de ‘sterren’ na), een auto-aristocratisering. Makers en afnemers hebben niet
zozeer zichzelf uitgedragen als wel houdingen en opstellingen tegenover ervaring
en behoefte in dit leven. Daarvan werd de bredere gemeenschappelijkheid (in de
hunker en in het heimwee) vooropgezet en zo kon mee-delen (in fraaie
dubbelzinnigheid) de beslissende motor worden. Niet een exclusief gevoel werd er
gedistribueerd; niet het egocentrisme van de ‘betere’ kunstenaar of de ‘meer
selectieve’ toeschouwer werd bevorderd maar veeleer intuïtief domineerde de
spreidingsgedachte, het gelijktijdigheidsaspect, het tijdssignaal, vanuit een spontane
en vanzelfsprekende zelfkennis, niet vanuit een op zelfveredeling gericht beleid.
Ik acht dit aspect ongehoord belangrijk, té belangrijk om ook maar iets te durven
denken over het publieksgevoel en de waarde van het ‘vermaak’. Huidige
beleidsbehoeften (zo karig omgezet in beleidsmaatregelen) zijn erop gericht meer
mensen te laten deelnemen aan kunst en cultuur. De statistieken, nog altijd voldoende
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gen weinig effect sorteren. Is dat een immanent kenmerk van ons slag samenleving
geworden of worden alleen maar de verkeerde methoden gebruikt? Zijn we een stap
dichter bij enige correctie als we stellen dat de collectieve aanpak van de
kunstconsumptie over het hoofd ziet dat alle belangstelling voor cultuur (met wat
voor definitie ook) ontstaat uit en bestaat in een subjectieve vertrouwensrelatie? De
profijtdenkers, de didactici, de agitatoren, de gedragsanalisten, de volksveredelaars,
de klassepromotoren, de trendsetters, ze hebben geen van allen echt zicht en greep
op de mechanismen die blijvende belangstelling voor cultuur in de hand werken.
De vermaaksindustrie werkt met minder subtiele overwegingen. Affect wordt
geproduceerd en in een soort cirkelredenering in het publiek vertaald. Mentale
overeenkomst wordt vooropgeplaatst, communicatie onder gelijken of toch
gelijkwaardigen. De amuseur heeft het voordeel van de vaardigheid en daar wordt
hij dan ook op beoordeeld; de toeschouwer heeft het voordeel van de zelfkennis en
de ervaring en kan zonder bijzondere opname- en interpretatieprocessen in het
presentatiegehalte een waarde herkennen die het representatievermogen van de inhoud
niet in staat is aan te tasten. Harmonie over en weer. Instemming, blijdschap,
tevredenheid.
Weinig aandacht schenkt Klöters aan de opvallend korte levensduur van bepaalde
kenmerken. Artiesten houden het in deze honderd jaar vaak behoorlijk lang uit (al
zijn er evenzovele kortbranders); emplooibepalingen of genreclichés blijven overeind
tot diep in de 20e eeuw (ook hier vormt de Eerste Wereldoorlog formeel én thematisch
een cesuur). Maar toch is er een voortdurende aflossing van thematische voorkeur
(denk aan het ‘levenslied’ of de ‘smartlap’) of de voordrachtsvorm (van de
café-chantant-koppels tot Yoep van 't Hek, of de zo haaks op elkaar
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staande contactnormen van Wim Kan, Wim Sonneveld, Paul van Vliet of Toon
Hermans, met die gekke Snip-en-Snap als travestiduo, onwaarschijnlijk in dat toen
nog zo preutse land). Amusement is blijkbaar kortademig, carrières breken doorlopend
stuk; tekenend voor het hele vermaaksbedrijf is het vluchtige genot (‘brood en spelen’)
en daarmee het onberekenbare effect. Cultuursociologen hebben hier een vette kluif
aan. Het feit alleen dat deze al bij al voortreffelijke publikatie verschijnt, duidt al op
de wankele definieerbaarheid van wat onder cultuur wordt of kan worden verstaan.
Officieel is de verticale cultuurspreiding, de democratisering, de opening van de
(hogere) kunst voor alle standen en klassen een regelrechte mislukking, overal ter
wereld waar cultuurbeleid van hogerhand behartigd wordt; dit boek stapt resoluut af
van elke waardebepaling-vooraf en concentreert zich op allerlei vormen van vermaak
en winstbejag. We doen er goed aan ook bij onszelf vragen te stellen naar de vereiste
herdefinitie van cultuur.
Het buitenland ging doorgaans voorop. Nederland paste aan, maakte eigen
modellen, ging een eigen weg. Wat eruit ontstond, is vaak moeilijk onder één woord
te vangen; het begrip ‘cabaret’ vertegenwoordigt alvast iets heel anders dan wat daar
in Frankrijk of Duitsland mee bedoeld wordt. Klöters kuiert liefhebbend door een
galerij van namen die ook nu nog in het geheugen hangen (dank zij vooral de
radio-uitzendingen van en over), bevestigt de terechte reputatie of veegt er de vloer
mee aan, herstelt vergeten volkshelden in eer, doet kwistig met op zich veeleer
onbelangrijke biografische geheimpjes, trekt echter vooral krachtlijnen door waarmee
ongelijksoortige praktijken op elkaar afgesteld raken en er zoiets als een lijnrechte
ontwikkelingstendens merkbaar wordt.
Nergens duikt iets van het vooroordeel op waarmee de vermaaksindustrie
hooghartig wordt weggeduimd; elke bijgedachte van plat of goedkoop wordt geweerd.
En zo hoort het. Wat in deze honderd jaar werd aanvaard als bron van vermaak,
spreekt boekdelen over deze samenleving, haar normen, haar waarden, ook haar
slikvermogen. Tevens over de artistieke betekenis waarover Klöters toch iets te
voorzichtig doet, te expliciet zwijgt; zijn oordeel is wel af te lezen uit de, naar meer
recente tijden toe, toenemende kritische welsprekendheid waarmee hij, knarsetandend
soms, dijenkletsend ook, vaak met het water in de mond, zijn grote waardering belijdt
voor al deze mensen en hun (betrekkelijke) kunnen. Hij is niet zomaar een
chroniqueur, hij is een blij vruchtgebruiker die in oprechte dank een krans vlecht
voor de onvermoeibare vermaaksarbeider. En het resultaat is een boek om te
vertroetelen.
Carlos Tindemans

Bijbel en semiotiek
Waar vakgebieden als logica en algemene taalwetenschap reeds decennia lang gebruik
maken van verworvenheden die de semiotiek aanreikt, wordt binnen de theologie
pas sedert de zeventiger jaren gepoogd de semiotische benadering een plaats te geven.
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In Nederland heeft dit onderzoek zich geconcentreerd in Tilburg, Utrecht en
Nijmegen1. In 1976 heeft een aantal

1

Gerard Lukken (red.), Semiotiek en christelijke uitingsvormen. De semiotiek van A.J. Greimas
en de Parijse school toegepast op bijbel en liturgie, Gooi en Sticht, Hilversum / Scriptoria,
Antwerpen, 1987, 288 pp., f 59,50 / BF. 1.195.
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theologen van de Theologische Faculteit te Tilburg en de Katholieke Theologische
Universiteit te Utrecht zich verenigd in een onderzoeksgroep die wordt aangeduid
met de naam SEMANET, een afkorting voor: Semiotische Analyse door Nederlandse
Theologen. Een jaar later ontstond aan de Theologische Faculteit te Nijmegen een
samenwerkingsverband van docenten in het Nieuwe Testament in een zgn.
‘Lucas-atelier’. In de laatste maanden van 1987 hebben deze groepen onderzoekers
enkele publikaties het licht doen zien die ik thans nader aan u wil voorstellen en van
enige kanttekeningen zal voorzien.
Uitgangspunt vormen de semiotische inzichten zoals die, voortbouwend op het
werk van F. de Saussure, zijn geformuleerd door A.-J. Greimas (geb. 1917) en de
rond hem gevormde Parijse school. In 1956 schreef Greimas een artikel (L'actualité
du saussurisme), waarin men de fundamentele inzichten aantreft die hij later zal
ontwikkelen. Zeer belangrijk in dat artikel is, dat Greimas' opvattingen zich niet
beperken tot alleen de taal, maar dat zijn benadering ook op bredere cultuuruitingen
toepasbaar is, zoals plastische vormen en muzikale structuren. Semiotiek handelt
voor hem dus niet langer alleen over taal, maar geeft aanzetten tot het bestuderen
van veel bredere terreinen: architectuur, foto en film, stripverhaal, dans, muziek en
rituelen.
Binnen het bestek van deze korte bijdrage kan het er niet om gaan de opvattingen
van Greimas - en de tamelijk ingewikkelde begrippen waarmee ze worden beschreven
- ook maar bij benadering aan u voor te stellen. Het zal moeten blijven bij enige
globale kenmerken. In het algemeen zijn wij gewend om teksten op een diachrone
wijze te benaderen: we willen weten wie de schrijver is, hoe en wanneer het werk is
geschreven, op welke plaats het is ontstaan. In dit soort ‘klassieke’ vragen is de
semiotiek niet geïnteresseerd. Zij kijkt heel anders naar tekengehelen; zij bestudeert
een tekst als een synchroon (of autonoom) gegeven, d.w.z. zoals deze op tafel ligt.
Of anders gesteld: de tekst, het schilderij, het lied zelf zegt wat het te zeggen heeft.
Er is bij het semiotisch bezig zijn dan ook geen noodzaak dat men allerlei voorkennis
dient te bezitten. In die zin is semiotische analyse een ‘democratische methode’,
waaraan iedereen kan meedoen. Een zeer fundamenteel uitgangspunt van de semiotiek
van Greimas is, dat alle betekenis ontstaat door verschil. We weten wat ‘wit’ is,
omdat deze kleur verschilt van andere kleuren, bijvoorbeeld ‘zwart’. Iemand die zich
met een ‘verschrompelde’ hand bij Jezus meldt (Marcus 3,1) heeft aan het einde van
die tekst een ‘gezonde’ hand (Marcus 3,5). De semiotiek van Greimas nu heeft een
heel stelsel van regels ontwikkeld om zo objectief mogelijk vast te stellen op welke
wijze zo'n verschil wordt overbrugd. Dat kan gebeuren met behulp van personen,
van tijdsaanduidingen, van verplaatsingen e.d. In een omvangrijke publikatie heeft
SEMANET zich tot doel gesteld het moeilijke begrippenapparaat van Greimas zoveel
mogelijk in het Nederlands te vertalen. Dat is hoofdzakelijk het werk geweest van
Gerard Lukken, hoogleraar liturgie te Tilburg, die in goed veertig pagina's (pp. 9-54)
de theorie van Greimas beschrijft. Het boek is echter zo opgezet dat elk onderdeel
van dit deel I ook eerst bestudeerd kan worden aan de hand van concrete teksten, die
in deel II (pp. 55-276) stap voor stap worden geanalyseerd. Het zijn niet alleen
bijbelteksten, maar ook christelijke uitingsvormen, zoals een huwelijksliturgie, een
doopritueel, de Paasjubelzang en zelfs een bidprentje, die uitvoerig worden
geanalyseerd. Zo wordt de theorie tot ‘leven’ gebracht, al betreur ik het dat Lukken
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het boek niet is begonnen met de semiotische analyse van het sprookje dat nu deel
II opent. Bij deze
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pendeldienst tussen de beide delen binnen het boek heeft men als lezer enorm veel
plezier van het register (pp. 283-287), waarin zowel de Nederlandse term als het
oorspronkelijk Franse begrip zijn opgenomen. De literatuuropgave (pp. 277-282) is
door zijn stugge lay-out hier en daar wat minder overzichtelijk. Het boek is bestemd
voor docenten en studenten in de theologie (met name in bijbel en liturgie), voorts
voor docenten en studenten in de literatuurwetenschappen. Natuurlijk blijven er
vragen. Zo wordt bijvoorbeeld tientallen malen de afkorting NP gebruikt, zonder dat
dit ergens wordt toegelicht; betekent het misschien ‘narratief programma’? Het woord
‘lexeem’ ontbreekt niet alleen in het register, maar wordt ook in de tekst zelf (p. 125
en p. 210) niet toegelicht.
Jacques Maas en Nico Tromp, leden van SEMANET en beiden verbonden aan de
Katholieke Theologische Universiteit Utrecht, hebben theorie en praktijk van de
semiotische benadering op vereenvoudigde wijze beschreven en voorgeoefend in
een boekje, dat bestemd is voor een wat andere doelgroep: met name pastores,
katecheten en bijbelgroepen2. Het boekje zit naar mijn mening didactisch erg goed
in elkaar. In deel I (pp. 11-28) krijgt de lezer een model aangeboden, een soort
draaiboek met vragen die vanuit een semiotische analyse aan een tekst gesteld kunnen
worden. Wanneer dan in deel II (pp. 29-120) twaalf teksten uit het Oude en Nieuwe
Testament worden ‘geoefend’, wordt telkens het in deel I ontvouwde rijtje vragen
consequent afgewerkt. Een beter inoefenen van de semiotische werkwijze lijkt mij
nauwelijks mogelijk. Een werkelijk uitstekende dienst bewijst hierbij de achter in
het boek opgenomen uitklapbare pagina met de ‘draaiboek-vragen’, waardoor men
die lijst steeds bij de hand heeft.
Juist omdat in deze publikatie het materiaal wat meer toegankelijk is dan in het
hierboven besproken ‘hoofdwerk’, vallen sommige dingen ook eerder op. Hoewel
de auteurs in hun inleiding uitdrukkelijk stellen dat semiotiek een zgn.
‘tekst-immanente’ (of ‘synchrone’) benadering voorstaat (p. 15), d.w.z. zelf alle
informatie bevat die we voor de uitleg ervan nodig hebben, lees ik niettemin
herhaaldelijk informatie die niet in de besproken passage te vinden is, maar van
elders is gehaald. Klaarblijkelijk kan (moet?) men heel het Oude Testament ook als
één tekstof betekenisgeheel benaderen. Jammer dat de studie op dit soort punten
niets naders toelicht.
Een andere vraag kwam bij mij op naar aanleiding van het zgn. semiotisch vierkant.
Deze figuur, die duidelijk teruggaat op de logica van de oude Griekse wijsgeer
Aristoteles, wil de meest fundamentele tegenstellingen van een tekst op het spoor
komen. Zo'n semiotisch vierkant werkt met tegengestelde (contraire) en tegenstrijdige
(contradictoire) begrippenparen. Met behulp van zo'n schematisch vierkant laat elk
verhaal zich aflezen, zegt de semiotiek. De bewegingen in de tekst worden erin
zichtbaar. Tegelijk echter valt op, hoe de invulling van zo'n vierkant keer op keer
bijzonder abstract wordt; naar mijn gevoel raakt de individualiteit van een besproken
passage teveel verscholen achter en onder tamelijk generaliserende categorieën. Mij
althans bezorgen al die vierkanten geen cruciale doorzichten bij concrete tekstgehelen.
In 1977 ontstond bij docenten van de afdeling Nieuwe Testament aan de
Theologische Faculteit van de Katholieke Universiteit te Nijmegen een sa2

Jacques Maas en Nico Tromp, Constructief Bijbellezen. Zelfstandig en actief in de bijbel
lezen: een semiotische methode, Gooi en Sticht, Hilversum / Scriptoria, Antwerpen, 1987,
120 pp.,f 22,50 / BF. 450.
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menwerkingsverband waarin men onderzoek op het gebied van de structuuranalyse,
de semiotiek en hermeneutiek ging bundelen en gemeenschappelijk het
Lucasevangelie als studieobject koos3. Na verloop van enige tijd ontstond bij deze
Nijmeegse onderzoekers het gevoel dat in de semiotiek wel voldoende aandacht
wordt besteed aan de elementen binnen een tekst, maar dat er te weinig aandacht
uitgaat naar de werking van zo'n tekst op de beoogde en de feitelijke lezers. Men
wilde derhalve de pragmatische werking van een tekst in het onderzoek betrekken
en zien of dat voor de studie van de tekst nieuwe horizonten kon blootleggen. Waar
semiotiek dus gaat over de betekenis van de tekens, beoogt de pragmatiek de werking
en het effect van tekens in kaart te brengen. De reden waarom men de keuze liet
vallen op het Lucasevangelie is tweeledig. Dit evangelie is als enig geschrift omgeven
door twee passages (Luc. 1,1-4 en Hand. 1,1-3) waarin de door de auteur beoogde
werking door hem zelf wordt benadrukt. In de tweede plaats bevat dit evangelie veel
meer parabels en gelijkenissen dan de andere drie. En juist in die teksten vindt men
gegevens die iets (kunnen) zeggen over het effect dat dit soort verhalen teweegbrengt.
Het zijn namelijk heel bijzondere teksten; ze worden in deze Nijmeegse studie
aangeduid met de term ‘ingebedde’ verhalen. De evangelist Lucas vertelt een
totaalverhaal aan zijn lezers; in dit totaalverhaal is Jezus de hoofdfiguur. Maar deze
verhaalfiguur Jezus vertelt op zijn beurt ook weer verhalen, nu aan andere
verhaalfiguren die zijn toehoorders zijn. We hebben dus te maken met een verhaal
binnen een groter verhaal, enigszins te vergelijken met het beroemde ouderwetse
cacao-blikje van Droste. Wanneer we kijken waar die ingebedde verhalen zich binnen
het evangelie van Lucas bevinden, ontdekken we twee opvallende zaken. Het kan,
ten eerste, nauwelijks toeval heten dat het om precies twaalf parabels gaat. En
vervolgens valt in het oog binnen welke structuur Lucas deze teksten heeft geplaatst.
Met uitzondering namelijk van het eerste en het laatste verhaal, resp. de parabel van
het zaad (Luc. 8,1-21) en de parabel van de wijnbouwers (Luc. 20,9-19), worden alle
andere parabelverhalen door Jezus verteld binnen het zgn. reisverhaal (Luc.
9,51-19,44), dat een eigen creatie van Lucas is. In de Nijmeegse studie worden nu
al die parabels zeer uitvoerig bestudeerd. Lucas 15,1-17,10 komt echter niet aan bod,
omdat over dit gedeelte door een van de leden, Huub Welzen, een dissertatie is
geschreven (Lucas, evangelist van de gemeenschap, Nijmegen, 1986). De
werkhypothese die de onderzoekers hadden geformuleerd luidde: ‘De voorstelling
die Lucas geeft van de werking van de verhalen, verteld door de hoofdfiguur van
zijn boek (Jezus), geeft de richting aan van de werking die hij beoogt of verwacht
van zijn boek’ (p. 317). Vanuit deze optiek is ieder van de Nieuwtestamentici een
bepaalde parabel te lijf gegaan. Uitgangspunt daarbij was uiteraard een semiotische
benadering; ze wordt echter steevast gevolgd door een analyse van de communicatieve
situatie (namelijk die tussen Lucas en zijn lezers). Wanneer zij dit alles met behulp
van een semiotisch vierkant gestalte gaan geven, ontstaat er dus een vierkant dat op
de parabel zelf (de ‘ingebedde’ tekst) betrekking heeft, omgeven door nog een
vierkant, dat een neerslag is van het verhaal waarin de parabel is opgenomen (de
‘inbeddende’ tekst). Het behoeft geen nader betoog dat een en ander soms tamelijk
gecompliceerd en omvangrijk kan uitvallen.
Aangezien parabels tot de meest beken3

Bas van Iersel e.a., Parabelverhalen in Lucas. Van semiotiek naar pragmatiek (TFT-Studies
8), Tilburg University Press, 1987, 321 pp., f 47,50.
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de gedeelten van het evangelie behoren, is het goed dat een groep onderzoekers deze
teksten nu eens uiterst nauwgezet heeft geanalyseerd. Er zijn naar mijn mening veel
interessante en belangwekkende gezichtspunten uit naar boven gekomen. Ook de
samenhang van de parabels, waaraan een afsluitend hoofdstuk is gewijd, bevat
boeiende vergezichten. In dat slothoofdstuk wordt trouwens in alle eerlijkheid
toegegeven dat de eerder geformuleerde werkhypothese te massief is gebleken; ze
wordt dan ook op de laatste bladzijden van dit boek bijgesteld. Dé brandende vraag
die de lezer van dit intrigerend werk na grondige bestudering ervan zou kunnen
stellen is: behoort het eigenlijk niet tot de semiotiek zelf om een theoretisch kader te
ontwikkelen dat de beoogde werking van teksten operationeel kan maken?
Een ander probleem dat ik in semiotische studies maar niet opgehelderd krijg
betreft de kwestie hoe het nu feitelijk zit met informatie van buiten de tekst zelf. Wat
doet men - vanuit semiotisch standpunt - wanneer men bijvoorbeeld bij Lucas
12,16-20 zegt dat Jezus hier aansluit bij bekende voorstellingen, zoals onder andere
te vinden in het boek van Jezus Sirach en in I Henoch? Of om een ander voorbeeld
te nemen: mag men in semiotisch perspectief het beroemde naslagwerk van
Strack-Billerbeck als autoriteit in de strijd werpen? Treedt men dan niet buiten het
verhaal in kwestie, hetgeen als een soort zonde tegen de uitgangspunten der semiotiek
dient te worden beschouwd? Wat mij betreft zouden beide onderzoeksgroepen zich
over dat vraagstuk eens uitdrukkelijk moeten uitspreken.
Panc Beentjes

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

753

Boekbespreking
Filosofie
Wim R. Scholtens, Kierkegaards werken. Een inleiding, Ten Have, Baarn,
1988, 207 pp., f 27,50.
Meer dan een inleiding vormt dit boekje een bloemlezing van korte tekstfragmenten,
die tesamen een beeld willen geven van het omvangrijke en uitermate diverse oeuvre
van Kierkegaard. Elk fragment (in totaal 47 teksten) wordt voorafgegaan door een
korte inleiding, waarin de plaats en functie van de tekst binnen het geheel van het
werk wordt aangegeven. De methode biedt inderdaad een goed zicht op het heterogene
karakter van Kierkegaards wijze van schrijven en denken, terwijl Scholtens anderzijds
voldoende ruimte overhoudt om de rode draad (de ten diepste religieuze bekommernis
van Kierkegaard) voortdurend zichtbaar te maken.
Toch wekt het boekje enig gevoel van ongemak. De versnippering van een toch
al versnipperd oeuvre lijkt voor een kennismaking met het werk geen al te gelukkige
ingang. De lezing van een als geheel geconcipieerd werk (zoals de onlangs vertaalde
Stadia op de levensweg) biedt een bredere armslag en ruimere adem om het denken
en schrijven van Kierkegaard tot zich te laten doordringen. Dat men daarbij dan
wellicht niet de gehele denker ontmoet, is vermoedelijk een minder kwaad dan de
verbrokkelde presentatie die we in dit boekje tegenkomen. Met spijt moet worden
geconstateerd dat veel van het oeuvre van Kierkegaard als sinds lang in té
versnipperde vorm in het Nederlands toegankelijk is gemaakt. Aan een broodnodige
integratie van de Nederlandse uitgave van het oeuvre biedt dit boekje helaas geen
bijdrage.
Ger Groot

Godsdienst
André Zandbelt, Jona (in de serie: Belichting van het Bijbelboek),
Katholieke Bijbelstichting, Boxtel / Tabor, Brugge, 1987, 53 pp., BF. 300.
Tegelijk met het commentaar op het boek Wijsheid van Salomo van ondergetekende
verscheen in deze onlangs opgezette serie een bijzonder leuk deel over het op het
eerste gezicht toch altijd wat merkwaardige boek Jona. Uitgaande van de zgn.
Willibrordvertaling (die overigens op gezette plaatsen wordt gecorrigeerd of
aangevuld) weet André Zandbelt zijn lezers van begin tot eind geboeid te houden
met zijn uitleg van deze korte profetentekst. Aan de ene kant besteedt hij telkens
grote aandacht aan de opbouw en de motiefwoorden van de afzonderlijke passages;
precies dát is namelijk de formule van deze nieuwe serie! Maar wat in dit commentaar
daarnaast zeer tot mijn verbeelding heeft gesproken zijn de dwarsverbindingen die
Zandbelt vanuit het boek Jona heeft weten te leggen met een aantal belangrijke teksten
die elders in het Oude Testament voorkomen. Daartoe behoren onder andere Jeremia
36, Genesis 6-9, 1 Koningen 19 en het verhaal van Kaïn en Abel in Genesis 4. Ik
vind het ronduit jammer dat de auteur niet meer ruimte tot zijn beschikking had om
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de tekst van die dwarse profeet Jona van commentaar te voorzien! Het zal duidelijk
zijn dat dit boekje U bij deze van harte ter lezing wordt aanbevolen.
Panc Beentjes

Wiel Logister, Een mensenleven door God getekend. Inleiding in de
christologie (Cahiers voor Levensverdieping, nr. 52), Altiora, Averbode /
Kok, Kampen, 1987, 248 pp., f 35.
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Vanaf 1977 verzorgt Wiel Logister, hoogleraar theologie in Tilburg, de colleges over
christologie, over de plaats en betekenis van Jezus van Nazareth in het christelijk
geloofsleven. Vanuit dit voortdurend bezig zijn met één van de meest centrale zaken
van ons geloof is dit boek gegroeid. Het is een publikatie waaraan men mijns inziens
niet voorbij mag gaan. De aanloop naar de eigenlijke hoofdstukken over Jezus mag
op het eerste gezicht nogal lang lijken, ze zijn van het allergrootste belang. Eerst
staat de schrijver namelijk stil bij het raadsel, het geheim van het mensenleven, wat
het betekent individu te zijn. Daarna spreekt hij over het leven in de bedding van het
Oude Testament. Dan pas is de grond rijp gemaakt om ons in hoofdstuk 3 met het
leven van Jezus te gaan bezighouden. In het dan inmiddels reeds vierde hoofdstuk
van het boek worden we geconfronteerd met hetgeen er zich ná Pasen allemaal heeft
afgespeeld met het geloof in Jezus; er ontstaan bijvoorbeeld nieuwe titels waarmee
men de verrezene ging aanduiden. Het laatste uitvoerige hoofdstuk bespreekt en
becommentariëert de geloofsformules die op de grote concilies van Nicea (325) tot
en met Constantinopel (681) met veel discussie en strijd tot stand zijn gekomen. Dan
blijkt eigenlijk telkens hoe allerlei factoren van buiten de theologie de kerkvorsten
tot bepaalde uitspraken hebben ‘gedwongen’. In het afsluitende hoofdstuk maakt
Logister heel duidelijk dat na lezing en bestudering van zijn boek niet alle vragen
zijn opgelost. De hele aanpak heeft mij weer eens overtuigd dat geloven in de kern
van de zaak een blijde gebeurtenis mag zijn. Met betrekking tot de presentatie van
het boek zijn enkele opmerkingen te maken. Zeer positief acht ik de beslissing om
terwille van de leesbaarheid de citaten van nietnederlandstalige auteurs bijna steeds
in vertaling te geven, hetgeen met name voor de niet-vaktheologen onder de lezers
een belangrijk argument zou kunnen vormen om zich het boek aan te schaffen. Minder
plezierig acht ik dat er geen enkele register in het boek is opgenomen. Ronduit een
misgreep van de uitgever is het om op het omslag van het boek een reproduktie van
een Heilig Hartvoorstelling af te drukken. Het mag dan afkomstig zijn uit het Stedelijk
Prentenkabinet te Antwerpen, de eventuele geïnteresseerde koper wordt er totaal
door op het verkeerde been gezet. Wiel Logister, laat staan God, tekenen beter!
Panc Beentjes

Dr. C.J. den Heyer, Galaten. Een praktische bijbelverklaring (in de serie:
Tekst en Toelichting), Kok, Kampen, 1987, 145 pp., f 22,50.
Naar alle waarschijnlijkheid wordt met de naam Galaten niet één afzonderlijke, maar
een groot aantal christengemeenten in Klein-Azië aangeduid. De brief die de apostel
Paulus aan deze gemeenten heeft geschreven - het tijdstip waarop dit geschied is
staat niet vast - heeft in de geschiedenis van het christendom veel stof doen opwaaien.
Met name het derde en vierde hoofdstuk, het middenstuk van de brief heeft alle
eeuwen door in de christelijke literatuur veel aandacht gekregen. De Galatenbrief
heeft bijvoorbeeld een uiterst gewichtige rol gespeeld bij het tot stand komen van de
reformatie, omdat het geschrift ondubbelzinnig aan het licht scheen te brengen dat
de roomse ‘rechtvaardiging door de goede werken’ uit die dagen in flagrante
tegenspraak was met het getuigenis van de Schrift. Bovendien meende men dat de
brief aan de Galaten ook de totale mislukking van de joodse ‘werkheiligheid’
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ontmaskerde: met de komst van Jezus Christus zou het tijdperk van de Torah immers
definitief geëindigd zijn. Na de ‘Wet’ was nu de periode van het ‘Evangelie’
aangebroken. Dat dr. Den Heyer, zelf behorend tot de reformatie, de hierboven
geschetste opvattingen van de reformatoren (m.n. Luther) op vele punten onder kritiek
heeft willen stellen in dit commentaar is zeer in hem te prijzen. In elk geval is dit
zojuist verschenen boek voor zijn achterban verplichte literatuur. Maar ook voor
rooms-katholieke lezers is dit een publikatie om in de gaten te houden. Wanneer de
brief namelijk theologisch niet (meer) zozeer draait om het punt van de
‘rechtvaardiging door het geloof’, komt ook de discussie met de reformatorische
christenen over deze Galatenbrief in een ander licht te staan. Dan wordt een totaal
ander thema tot inzet van de brief: op welke voorwaarden krijgen heidenen in Christus
deel aan de beloften die God aan Israël heeft gedaan? De eenheid van joden en
christenen in Christus is dan plotseling het centrale probleem waarop Paulus in zijn
brief een - uiterst emotioneel
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- antwoord poogt te vinden. Om verschillende redenen is het dus aan te bevelen deze
Galatenbrief en de uitleg die Den Heyer erbij geeft te bestuderen. Wie, eenmaal
aangestoken door het theologische probleem van de brief, daarop verder zou willen
studeren verwijs ik graag naar de uiterst boeiende doctorsthesis van mijn collega
Joop Smit, Opbouw en gedachtengang van de brief aan de Galaten (Nijmegen, 1986).
Paulus is plotseling weer helemaal in.
Panc Beentjes.

Dr. H.N. Ridderbos, Het evangelie naar Johannes. Proeve van een
theologische exegese, Deel I (Hoofdstuk 1-10), Kok, Kampen, 1987, 439
pp., f 75.
In ons taalgebied verscheen aan het begin van de zestiger jaren een in vier delen
uitgegeven commentaar op het Johannesevangelie, geschreven door dr. H. Van den
Bussche, professor aan het Groot-seminarie te Gent. Aan dat nog steeds bruikbare
commentaar heb ik steeds moeten denken bij het doorlezen van deze nieuwe
publikatie, die een reformatorische signatuur draagt. Professor Ridderbos, emeritus
van Kampen, die in dezelfde zestiger jaren naam heeft gemaakt met de monumentale
studie: Paulus. Ontwerp van zijn theologie (1966), presenteert thans de eerste band
van een tweedelig werk waarin hij een theologische exegese poogt te geven van het
Johannesevangelie. Wat hij onder theologische exegese verstaat omschrijft hij aan
het begin van de Verantwoording als: ‘...de strekking van de evangelieverkondiging,
welke de evangelist voor ogen gestaan moet hebben, toen hij zijn evangelie schreef
zoals hij het schreef’ (p. 9). Hij houdt zich dan ook - mijns inziens terecht - niet eerst
bezig met een afzonderlijke behandeling van allerlei vóór-vragen: de al dan niet
oorspronkelijke eenheid van het evangelie, de afhankelijkheid van bronnen en het
‘omgaan’ daarmee, de verhouding tot de synoptische evangeliën, een al dan niet
‘gefaseerde’ ontstaansgeschiedenis etc. Dergelijke vraagstukken worden door
Ridderbos behandeld op het moment dat bepaalde passages binnen het evangelie
daartoe zelf aanleiding geven. Hij is er inzoverre enigszins van afgeweken dat er wél
een ‘Inleiding’ is opgenomen (pp. 11-28) over het eigen karakter van het vierde
evangelie, in feite natuurlijk het resultaat van een nauwgezette lezing van heel dit
boeiende en theologisch zéér aparte evangelie. Dit commentaar is bedoeld voor een
zo breed mogelijke kring van lezers, die echter - gezien het karakter van de voetnoten
(met Grieks en Latijn) en de geraadpleegde literatuur - geen volkomen vreemdelingen
in het Jeruzalem van de Schriftuitleg dienen te zijn. Wel wil ik uitdrukkelijk vermelden
dat in de uitleg zélf géén technische zaken, dus ook geen Grieks e.d. voorkomen; de
lopende tekst is der halve goed leesbaar. Als gebruiker ben ik eigenlijk geen enkele
keer teleurgesteld. Alle beroemde of beruchte problemen van het vierde evangelie
zijn inderdaad wel ergens aan bod gekomen. Het is dus een goede leesgids bij het
theologisch zeer bijzondere vierde evangelie. Het enige punt waarop ik kritiek zou
willen leveren betreft het feit dat de evangelie-tekst zelf niet boven elke te
becommentariëren paragraaf is afgedrukt. Bij een boek van deze prijs en van deze
omvang zou dat zeker gevraagd mogen worden. Bovendien kan de auteur via een
eigen vertaling reeds een aantal vragen voorbereiden en problemen oplossen.
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Panc Beentjes

Chaim van Unen, Job. Dwarsligger of Verbondgenoot? Een nieuwe kijk op
een oud boek, Kok, Kampen, 1987, 111 pp., f 17,50.
Een korte inleiding informeert ons hoe prominente geleerden, onder wie een groot
aantal joodse denkers zowel uit de Middeleeuwen (Maimonides, Nachmanides) als
uit de moderne tijd (M. Buber), het boek Job hebben uitgelegd en gekarakteriseerd.
Daarna volgt een soort cursorische lezing van het fascinerende bijbelboek, waarin
de auteur - die geen theoloog in strikte zin is, maar pedagoog - de vraag stelt of wij
het boek Job doorgaans niet met de verkeerde vraag te lijf gaan. Het fijne van deze
publikatie is, dat het in elk geval niet wil polemiseren met (de) bestaande interpretaties
die met betrekking tot dat wijsheidsgeschrift in omloop zijn. Er wordt juist een nieuwe
zienswijze aan toegevoegd. De strekking ervan is dat het boek Job wellicht een poging
tot antwoord is op de vraag naar de identiteit van de God van Israël. Het boek Job
zou dan geschreven zijn ten tijde van Ezra en Nehe-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

756
mia, die een eeuw of meer na de Babylonische ballingschap, d.w.z. ongeveer tussen
450 en 350 v. Chr. Al met al een zeer leesbaar boekje, dat bijvoorbeeld met klem de
eenheid van het geschrift Job verdedigt. Het heeft m.i. als manco dat er alleen joodse
exegetische literatuur wordt geciteerd en gebruikt. Het prachtige recente (christelijke)
commentaar van N. Habel, The Book of Job (Old Testament Library, London, 1985),
zou zeker een plaats moeten krijgen in die beschouwingen. Waar men ook even aan
zal moeten wennen is dat Van Unen de zgn. Statenvertaling in de editie van 1916
als basistekst heeft gekozen.
Panc Beentjes

Karel van der Toorn, Van haar wieg tot haar graf. De rol van de godsdienst
in het leven van de Israëlitische en de Babylonische vrouw, Ten Have, Baarn
/ Westland, Schoten, 1987, 152 pp., f 19,50.
Tot voor kort behandelden haast alle theologische en godsdiensthistorische studies
over de godsdiensten van Israël en Mesopotamië alleen de ‘canonieke’ uitingen van
religie. Die benadering is te eenzijdig; ook de volksreligie en de volksvroomheid
moeten aan bod komen. Wie daarom recht wil doen aan de complexiteit van de
historische wer- kelijkheid, kan eenvoudigweg niet voorbijgaan aan zulk een vitaal
onderdeel van godsdienst als de geloofsbeleving van de vrouw uit die tijd. Bevrijdde
of knevelde de godsdienst de vrouw? Werd zij door de religie genegeerd of
verheerlijkt? Zocht de vrouw in haar religieuze beleving een vlucht, een verandering
of een bevestiging van haar bestaan? Wil men op zulke vragen kunnen antwoorden,
dan moet men eerst de feitelijke gegevens bij elkaar hebben. Aan die behoefte om
informatie wil dit boek tegemoet komen. De opzet die de kersverse Utrechtse
hoogleraar in de antieke godsdiensten gevolgd heeft is voornamelijk ‘biografisch’
in de letterlijke zin; hij gaat het (godsdienstige) leven na van de oud-oosterse vrouw
vanaf haar geboorte tot aan haar dood. En dat is een heel boeiend relaas geworden.
In de inleiding op het boek stelt de schrijver zijn lezers in het vooruitzicht dat hij
telkens de godsdienstige beleving van de Israëlitische vrouw als uitgangspunt zal
kiezen en daaraan wat meer reliëf hoopt te geven door vergelijking met de religieuze
wereld van de Mesopotamische vrouw (p. 9). Af en toe krijg je de indruk dat eerder
het omgekeerde het geval is en de auteur zijn uitgangspunt wat uit het oog verloren
heeft. De materie die hij beschrijft is echter dermate fascinerend, dat men het hem
nauwelijks kwalijk kan nemen. Gezien het onderwerp van dit boek zou de lezer(es)
misschien verwachten dat dit een theologische studie is; maar dat is niet het geval.
Van der Toorn beschrijft de godsdienstige beleving van de oud-oosterse vrouw als
een maatschappelijk verschijnsel. Huishoudelijke plichten, huwelijk en moederschap:
ze hadden alle hun plaats in de godsdienstige gedragscode. Gaandeweg blijkt dan
dat religie in het leven van de oud-oosterse vrouw een dubbelrol vervulde. Enerzijds
werd godsdienst te hulp geroepen ter verdediging en bescherming van de bestaande
orde, maar bood aan de andere kant ook wel degelijk mogelijkheden tot ontsnapping
aan en verandering van maatschappelijk vastgelegde patronen. Met name op het
gebied van de rouwrituelen en van de mantiek zien we een bloei van de vrouwelijke
religiositeit die op enigszins gespannen voet staat met het gedrag dat doorgaans van
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de vrouw werd verwacht. Deze publikatie is naar mijn oordeel een interessant verslag
dat aan menig bijbelverhaal nieuwe doorzichten verschaff. Ondanks het feit dat het
boekje siecht is gelijmd wil ik het u van harte ter lezing aanbevelen.
Panc Beentjes

Politiek
Jan Servaes, Media Aid. Naar een ‘ander’ communicatie- en
ontwikkelingsbeleid, Leuven, Acco, 1987, 365 pp., BF. 745.
De publikatie van het zgn. Mac Bride-rapport lokte in het begin van dit decennium
een wereldwijde discussie uit over wat zo mooi ‘de Nieuwe Internationale
Informatie-Orde’ (NIIO) heet. Het debat is ondertussen wat geluwd, maar het
probleem blijft bestaan: welke beleidsstrategieën op zowel nationaal als internationaal
niveau kunnen de ontwikkelingslanden uit het media-slop helpen? Jan Servaes, die
o.m. in het kader
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van de UNESCO reeds langer met deze problematiek is begaan, promoveerde onlangs
aan de KU Leuven op een proefschrift waarin de contouren worden uitgetekend van
een ander beleid dan het nu gangbare. De onlangs verschenen handelseditie opent
met een presentatie van de twee belangrijkste visies op onderontwikkeling, de zgn.
moderniseringstheorie en de marxistische dependentia-theorie(ën). Beide paradigma's
worden na een beknopte wetenschapsfilosofische inleiding kort voorgesteld en
vervolgens bevraagd op hun beleidsimplicaties. Na een bondige kritiek ontvouwt
Servaes zijn alternatief, het zgn. multipliciteitsparadigma. De hoofdstelling daarvan
luidt dat er vele wegen naar ontwikkeling bestaan (vandaar de term multipliciteit).
De overeenstemmende beleidsvisie klinkt erg ‘basistisch’. Een ‘andere’ ontwikkeling,
aldus Servaes, ‘dient gebaseerd te zijn op volgende principes: basisbehoeften,
endogeen, selfreliant, ecologisch, participatieve democratie, en structuurveranderingen
nastrevend’ (p. 129). Hoewel Servaes het zelf nergens met zoveel woorden zegt,
herkent men in het voorgestelde alternatief onmiskenbaar de invloed van het groene
gedachtengoed. Zoals hij zelf in zijn slotwoord toegeeft, blijven de omtrekken van
het ontvouwde beleidsmodel overigens vrij vaag en sterk utopisch. De cynici die
binnen de internationale organisaties het mooie weer maken zullen dan ook weinig
oren hebben naar deze goedbedoelde denkoefening.
Juist het na-oorlogse beleid van een zo internationale organisatie, de Servaes
welbekende UNESCO, vormt het onderwerp van het empirisch gedeelte van dit boek.
Daarin krijgen vooral de veranderende machtsverhoudingen tussen de VS en de
Derde Wereld de aandacht. De afloop van deze machtsstrijd is bekend: de VS verlieten
enkele jaren geleden de UNESCO. Ik vind dit meer empirisch gedeelte heel wat
geslaagder dan de eerste, meer theoretische helft. Servaes heeft ongetwijfeld zowat
alles gelezen wat er over de moderniseringstheorie resp. de dependentia-theorieën
valt te lezen. De presentatie is echter navenant, zodat de eerste twee hoofdstukken
eerder lijken op omgevallen boekenkasten en enige diepgang soms ver te zoeken is.
en ook het voorgestelde theoretische en beleids-alternatief blijft te vrijblijvend en
klinkt vooral té overbekend ‘wollig’ om te kunnen beklijven.
Rudi Laermans

Geschiedenis
Yosef Nayim Yerushalami, De la Cour d'Espagne au ghetto italien, vert.
Alexis Nouss, Fayard, Parijs, 1987, 663 pp., BF. 1.307.
Fernando Cardoso wordt in het begin van de 17de eeuw in Portugal geboren. Hij is
jood, maar wordt christelijk opgevoed en lijdt een christelijke levenswijze - de enige
manier voor een jood om zich in die tijd van autodafés te kunnen handhaven. Wanneer
hij als jongeman naar Madrid verhuist, wacht hem een schitterende carrière, die
bekroond wordt met zijn aanstelling als persoonlijk arts van koning Filips IV. Maar
in Madrid is hij ook getuige van de toenemende jacht op bekeerde joden die van
judaïserende praktijken worden beticht en op het hoogtepunt van zijn roem als arts,
wetenschapsman en schrijver ontvlucht hij Spanje, om zich te vestigen in het liberalere
Italië. Daar werkt hij -voortaan als Isaac Cardoso - als arts onder de armen, en schrijft

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

er zijn beide levenswerken: de filosofisch-theologische ‘summa’, de Philosophia
libera, en de omvangrijke joodse apologie Las excelentias de los Hebreos, die hem
in de geschiedenis van het joodse denken zijn onbetwistbare plaats verlenen.
Yerushalami is de levensgeschiedenis van Cardoso met veel zorg nagegaan en vooral
uit diens Madrileense jaren komt een levendig beeld naar voren. Zijn terugkeer tot
het jodendom speelt zich echter meer in het verborgene af en voor Cardoso's
plotselinge besluit, geografisch en cultureel uit te wijken, weet Yerushalami dan ook
geen harde biografische motieven aan te voeren. In plaats daarvan betoogt hij in een
inleidend hoofdstuk dat de onder dwang bekeerde joden op het Iberisch schiereiland
(Marranen) hun joodse identiteit in feite nooit hebben opgegeven. Veel meer dan
historici vaak hebben verondersteld, zou de ‘terugkeer’ tot het jodendom dus in
werkelijkheid een continuïteit hebben betekend. Yerushalami's studie, die al ruim
15 jaar geleden al in het Engels verscheen, schetst een boeiend beeld van een
ongelukkige tijd en een intrigerende persoonlijkheid die in de contradicties daarvan
gevangen zat. Vooral uitgebreide behandeling van Cardoso's grote werken werpt een
fel licht op het klimaat waarin het zeven-
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tiende-eeuwse joods-christelijk dispuut zich afspeelde. Die geschiedenis te herlezen
is in de twingtigste eeuw belangrijker geworden dan ooit.
Ger Groot

Peter Brown, Die letzten Heiden. Eine kleine geschichte der Spätantike,
met een voorwoord van Paul Veyne, vertaald door Holger Fliessbach,
Verlag Klaus Wagenbach, Berlijn, 1986, 156 pp., DM. 29.80.
Zoals wel vaker het geval is, wekt de titel (in dit geval de ondertitel) van dit boek in
de vertaalde versie een enigszins misleidende indruk. Wat het boek biedt is zeker
geen beknopte geschiedenis van de late Oudheid, maar eerder een cultuur- en
mentaliteitshistorische beschouwing van de belevingswereld waarin het Christendom
langzamerhand de overhand krijgt en heidense gedachtenschema's geleidelijk meer
en meer terrein moeten prijsgeven. De oorspronkelijke titel van het boekje, The
Making of Late Antiquity, was dan ook meer terzake, wanneer men het woord making
als ‘tekstuur’ of ‘weefsel’ opvat: the texture Late Antiquity was made of.
Buitengewoon veel aandacht schenkt Brown daarbij aan de verhouding tussen het
menselijke en het goddelijke of bovennatuurlijke, niet verwonderlijk gezien zijn
eerdere studies Religion and Society in the Age of Saint Augustine en Society and
the Holy in the Late Antiquity. Hij beschrijft die verhouding in termen van toenemende
verwijdering: waren goden en mensen in het heidendom in zekere zin nog elkaars
buren, met het zich doorzettende christendom, dat door het Egyptische en
nabij-oosterse monniken- en anachoretendom minstens zozeer wordt beïnvloed als
door Griekse denkschema's, verwijdert het goddelijke zich van de mens en trekt zich
in een schier ontoegankelijke hoogte terug. Opmerkelijk is daarbij dat Brown deze
ontwikkeling niet zonder meer reduceert tot een uitvloeisel van maatschappelijke,
politieke of economische ontwikkelingen, zoals dat tot voor kort veelal het geval
was. Het religieuze (en trouwens ook het geestelijk leven in het algemeen) wordt
uitdrukkelijk mede als zelfstandig verschijnsel en autonome bron van zingeving
opgevat - een benadering die Paul Veyne als een van de balangrijkste kenmerken
van het boek aanmerkt en die volledig aansluit bij de wending die de Annales-school
sinds een jaar of tien, vijftien genomen heeft. De theoretische rechtvaardiging daarvan
vindt men in de inaugurate rede van Duby (opgenomen in een hier onlangs besproken
verzamelbundel), terwijl uiteraard ook Veyne zelf in deze richting een vooraanstaande
plaats inneemt. De drie genoemde auteurs vindt men broederlijk verenigd in de in
dit opzicht zeer gemarkeerde Histoire de la vie privée (Seuil, vooral deel 1 en 2),
waarvan het eerste deel binnenkort in Nederlandse vertaling verschijnt.
Ger Groot

J.F. Champollion, Lettres et journaux écrits pendant le voyage d'Egypte,
Christian Bourgois, Parijs, 1986, 490 pp., FF. 100.
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In 1822 houdt de classicus Jean-François Champollion voor de Académie Française
een beroemd geworden lezing, waarin hij de ontcijfering van het hiërogliefenschrift
uiteenzet. Het succes is groot, maar niet zonder schaduwzijden. Vooral de Engelsman
Young blijft hem nog enige jaren bestoken met verdachtmakingen en aanvallen op
zijn systeem. Na verschijning van zijn Précis du système hiëroglyphique des anciens
Égyptiens (1824 - enkele jaren geleden in een kostbare facsimile opnieuw uitgegeven)
wordt hij echter in staat gesteld tot uitgebreide reizen naar Italië, waar hij op grote
schaal materiaal aankoopt voor wat later de Egyptische afdeling van het Louvre zal
worden. Een Egyptische reis ligt in het verschiet, maar het duurt nog tot 1828 voordat
hij een voet kan zetten op Egyptische bodem. Inmiddels tot directeur van de
betreffende sectie van het Louvre benoemd, werkt hij ruim een jaar met onafgebroken
energie aan de ontginning van wat nog grotendeels een onbekend terrein is. Van die
reis vormt de nu opnieuw gepubliceerde verzameling brieven en dagboekfragmenten
de neerslag. Champollion toont zich erin een bezeten vorser naar het Egyptische
verleden, maar tegelijk een nauwkeurig observator van het Egypte van zijn eigen
tijd; tussen beide ontdekt hij niet weinig parallellen. Hoogtepunt van de reis vormt
ongetwijfeld het werk in de tempel van Aboe Simbel: nog nauwelijks toegankelijk
en met een vrijwel onverdraaglijke temperatuur toont het Champollion en zijn staf
de schittering van de Egyptische cultuur op een van haar hoogtepunten. Wanneer
alle inscripties zijn gecopiëerd, keert het gezelschap terug, in het besef van
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het belang van hun pionierswerk, maar met een definitief aangetaste gezondheid. Na
terugkeer in Frankrijk wordt Champollion aan het Collège de France tot eerste
hoogleraar Egyptologie benoemd. Hem zijn nog maar weinig colleges gegund. Minder
dan een jaar later overlijdt hij aan de tijdens zijn reis opgelopen uitputting. Zijn
dagboek werd in 1868 uitgegeven. Een tweede editie, aangevuld met brieven
verscheen in 1909 en het is deze uitgave die nu in een fotografische herdruk opnieuw
beschikbaar is gekomen. Men maakt erin kennis met een oude volgeling van de
Franse Revolutie (een affectie die hem aanvankelijk het uitzicht op een carrière
aanzienlijk bemoeilijkte) die diep geroerd is wanneer hij in Cairo door een Egyptenaar
als citoyen wordt aangesproken; en met een fijnzinnige criticus van de beschaving
die noteert dat on peut apprécier le degré de la civilisation des peuples d'après l'état
plus ou moins supportable des femmes dans l'organisation sociale. Maar vooral met
een man die bezeten is van zijn roeping een oude, grootse beschaving opnieuw
letterlijk vanuit het zand op te delven. Van die veelzijdige geleerde (want dat was
hij allerleerst) vormt deze uitgave een fascinerend document humain. Een hereditie
van die vrijwel onvindbaar geworden tekst is niet minder dan een daad van
gerechtigheid.
Ger Groot

Literatuur
Ton Anbeek, Gemeenschap, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1987, 169 pp.
Ton Anbeek, ook bekend als A.G.H. Anbeek van der Meijden, hoogleraar moderne
Nederlandse letterkunde in Leiden, promoveerde op een proefschrift met de titel ‘De
schrijver tussen de coulissen’. Als debuterend auteur komt Anbeek nu zelf uit die
coulissen naar voren en met allure. In de ambigue titel van zijn roman zitten de twee
verteldraden verweven. Het hoofdpersonage, Erik van Veen, maakt een proefschrift
over het ‘Hersteld Evangelisch Zendingsverbond’, een kleine sekte waarin hij
binnengeloodst is door een vrouw met wie hij een tijd lang overspel bedrijft. Erik
zoekt en vindt tweemaal ‘gemeenschap’: in de fanatieke geloofskring waarvan hij
de ‘symbolistiek’ rationalistisch doorlicht en in de armen van Liza tijdens gestolen
uren. Niet alleen in de titel, ook in het taalgebruik zijn erotiek en godsdienstsociologie
verstrengeld. In het begin van de roman vraagt Erik zich af: ‘wilde hij de secte
penetreren om haar beter te leren kennen, of gebruikt hij haar alleen om in dat verbond
door te dringen?’ (p. 16). Bijna aan het einde zal het antwoord worden gegeven:
‘Nimmer zou hij in staat zijn echt tot iets door te dringen, niet in een
kerkgemeenschap, niet in een huwelijk. Zijn lot was het om van boven af toe te zien
hoe anderen bij elkaar kwamen’ (p. 152). De consequenties van het al dan niet behoren
tot een geloofsgemeenschap zijn door een Maarten 't Hart al vaak behandeld. Anbeek
boort hetzelfde thema aan, maar als buitenstaander. Hij hoeft niets af te reageren,
niets te bewijzen, en hij kan zijn personage dan ook laten evolueren van scepsis naar
sympathie voor zoiets irrationeels en zo diep emotioneels als een geloof. Uit beide
stiekeme verhoudingen stapt Erik uit: de verhouding met Liza verbreekt hij op eigen
initiatief, uit het ‘Verbond’ wordt hij categorisch buitengesloten. Aan die tijdelijke
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gemeenschap houdt hij een doctorstitel over en een grote leegte. Anbeek heeft een
overtuigend romandebuut gemaakt.
Joris Gerits

Alfred Kossmann, Duurzame gewoonten of Uit het leven van een
romanfiguur, Querido, Amsterdam, 1987, 132 pp.
Alfred Kossmann (o1922), een Rotterdammer die in de Amsterdamse Jordaan woont,
behoort tot de generatie van o.a. Max Dendermonde, Willem G. van Maanen, Willem
Brakman. Kossmann heeft een groot en belangrijk oeuvre geschreven, in 1980
bekroond met de Constantijn Huygensprijs. Toch wordt hij door Tom van Deel bij
de veronachtzaamde auteurs gerekend. Het oeuvre van Kossmann, schrijft Van Deel,
is niet onbekend, het is geprezen, maar het is anderzijds ook in de schaduw gebleven,
er is weinig op doorgeëssayeerd, er bestaat geen duidelijke publieke interesse voor
(Het literal klimaat 1970-1985, p. 96). Wie Duurzame gewoonten gelezen heeft zal
het oordeel van Van Deel beter begrijpen. Het is een verzameling van teksten, eerder
al versche-
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nen o.m. in Het Vrije Volk, een krant waarmee Kossmann sedert 1952 verbonden is.
De teksten omvatten de periode 1977-1986 en kunnen als een soort dagboek worden
gelezen van een auteur die van zichzelf zegt: ‘Ik zal nooit iets leren. Echt dom ben
ik ook niet’ (p. 106). Hij werd verlegen toen Anna Blaman hem indertijd vroeg haar
onvoltooide roman De verliezers in typoscript te lezen. Zijn eigen jeugdpoëzie kan
hij lezen zonder plezier, omdat geen gedicht hem frappant goed lijkt, maar ook zonder
schaamte, omdat geen gedicht hem gênant slecht lijkt (p. 37). Hij heeft geen
problemen met de vermelding hoeveel hij als schrijver te danken heeft aan Thomas
Mann of Heinrich Heine. Hij is bereid heel zijn leven te accepteren zoals het gelopen
is na een luciede winst- én verliesberekening. Kossmann is een auteur die met zijn
personages leeft, of - zo men wil - een personage dat soms met de auteur samenvalt.
Op de vraag wat het echte leven is, antwoordt hij zelf: ‘Ik ging het bekijken en besefte
dat het zich voor mijn ogen vermomde als literatuur’ (p. 73). Kossmann leeft pas als
hij als schrijver bezig is. Wat hij in de marge van dat schrijvend bestaan de moeite
van het noteren waard vindt, is inderdaad ook de moeite van het lezen waard.
Duurzame gewoonten is een boeiende reflectie op het schrijverschap van een
merkwaardig auteur.
Joris Gerits

Bernd Lutz, Hrsg., Metzler Autoren Lexikon. Deutschsprachige Dichter
und Schriftsteller vom Mittelalter bis zur Gegenwart, J.B. Metzler, Stuttgart,
1986, 674 pp., 330 Abb., DM. 49,80.
Ralf Schnell, Die Literatur der Bundesrepublik. Autoren, Geschichte,
Literaturbetrieb, J.B. Metzler, Stuttgart, 432 pp., 208 Abb., DM. 39,80.
In 340 korte lemma-essays worden circa tien eeuwen Duitstalige auteurs opgevangen
volgens een inhoudspatroon dat stevig-klassiek is maar ook eigentijdse opvattingen
duldt. De verscheidenheid van de auteurs (soms weifelend tussen biografische
volledigheid, historische relativering en actuele waardebepaling) levert ook variatie
in gehalte en omvang op, maar geen van hen raakt het evenwicht kwijt tussen
inventaris en appreciatie. Daarnaast wordt, zij het summier, naar de wezenlijke
vakliteratuur verwezen.
De opzet van Schnell is anders. In wat essentieel een literatuursociologisch
raamwerk is (de literatuurindustrie in haar determinanten) worden vijf grote periodes
opgehangen (ontstaan, afkeer voor politiek, politisering, subjectiviteit en verzet tegen
esthetica, in deze wat verrassende chronologische volgorde tussen 1945 en 1986)
waarin telkens ruimte is voor stromingen, hoogtepunten, vertegenwoordigers en
opvattingen. Pas daarna worden de auteurs geïndividualiseerd en de appendix bevat
nagenoeg alles wat bibliografisch echt relevant is. Dit op zich al verfrissende
spoorzoeken, inhoudelijk jong en aansprekend, wordt ook typografisch inventief
aangeboden, zodat het resultaat niet enkel betrouwbaar uitvalt maar tevens bladeren leesgenot biedt waarin het dor-academische geen kans wordt gegund.
C. Tindemans
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Jürgen Schutte, Einführung in die Literaturinterpretation, J.B. Metzler,
Stuttgart, 1985, 224 pp., DM. 19,80.
Interpretatie mag weer in de literatuurwetenschap en daarom is een veilige reisgids
voor dit moeizame handwerk erg welkom. S. tekent een soort raammodel uit waarin
dan de diverse aandachtsgebieden geobjectiveerd raken; in elk geval staat een
methodische aanpak nog steeds centraler dan eventuele subjectieve associatie of
betekeniscomplex. Tussen de analyse van produktieesthetische voorwaarden, van
definitieve structuur en van de receptietheoretische mutanten en constanten in slalomt
S. naar controleerbaar en communiceerbaar afwegen. Uiteraard helpt een fundamentele
bibliografie nog verder mee.
C. Tindemans

Irène Elisabeth Kummer, Unlesbarkeit dieser Welt. Spannungsfelder
moderner Lyrik und ihr Ausdruck im Werk von Paul Celan, Athenäum,
Frankfurt am Main, 1987.
Kummers studie over de moderne lyriek past helemaal in de reeks die
‘Hochschulschriften Literaturwissenschaft’ heet; ze doet echter minder recht aan het
poëtische van haar eigen titel. Op een zeer academische manier be werkt S. de
spanningsvelden in de moderne lyriek. De oogst is groot, maar dor. Kummers boek
is exemplarisch voor
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de mogelijkheden en beperkingen van de laat-structuralistische bestudering van
poëzie. Ze poogt een objectiverende beschrijving te geven van de diachrone en
synchrone structuren van de moderne lyriek, op basis van een indrukwekkende kennis
van de stof (hoewel ze zich in haar beschouwingen bijna uitsluitend tot het Duitse
taalgebied beperkt). Ze beschrijft een grote verscheidenheid van verschijnselen (van
de isolatie van het foneem tot het isolement van het individu) en belicht niet alleen
formele verbanden, maar ook de relaties met de historische omstandigheden en de
socio-culturele context (o.a. in de zeer verhelderende paragraaf ‘Die Lyrik im Kontext
der Tendenzen moderner Kunst’). De reikwijdte en relevantie van dit boek worden
echter twijfelachtig op de plaatsen waar K. te hard probeert om wetenschappelijk te
zijn. Daardoor wordt de in de moderne lyrik ervaren ‘Unlesbarkeit der Welt’ op de
vervlakkende kaart van de germanistiek soms een al te simplistisch afgebakend
terrein. Clichés zoals ‘Neigung zum Verstummen’ en ‘am Rande des Schweigens’,
en abstracties zoals ‘Geneigtheit und Zugewandtheit’, of ‘Verfasstheit’ en
‘Bewusstheit’ (alleen al op p. 77 staan er veertien van zulke ‘-heiten’ en ‘-keiten’
dragen daar toe bij. Als de ‘Entwicklung des Menschenbildes von der Neuzeit bis
ins 20. Jahrhundert’ (paragraaf 2.1.) kan worden beschreven in minder dan vier
bladzijden, of de ‘Sprachliche Verfasstheit des Menschen’ (paragraaf 1.1.) in minder
dan drie, dan ontstaat soms de indruk dat de ‘Unlesbarkeit der Welt’ enkel een
verzinsel is van de moderne literatuur... Als keurig getekende diagrammen (een
wetenschappelijke manier om uit te drukken dat de taal tekortschiet?) het
‘Ausgangspunkt nach dem Zweiten Weltkrieg’ werkelijk duidelijk kunnen maken,
dan kan de wereld toch niet zo onleesbaar zijn. Het zwaartepunt van Kummers studie
ligt op het in de moderne lyriek centraal staande bewustzijn van de taal: de
‘Begegnung mit Sprache’ wordt als algemene ‘Grundmöglichkeit’ van de literatuur
bestempeld en de moderne lyriek als realisatie en radicalisering van deze wezenlijke
eigenschap gekarakteriseerd. Dit perspectief werkt vooral verhelderend waar het op
zijn beperkingen stoot. Dat het nadenken over de eigen poëtologie en het nadrukkelijk
bezig zijn met taal, kenmerken van de moderne lyriek zijn, is ruim bekend. Dichterlijk
taalbewustzijn is echter geen egocentrische ‘Worthaltigkeit’ (lett.
‘woordhoudendheid’) die de tegenpool is van een naar buiten gekeerde
‘Welthaltigkeit’, maar een specifieke houding van het woord tegenover de wereld.
Het concept van een autonome, werkelijkheidsvreemde taalwereld waarin Kummer
zich soms verdiept, is een constructie die minder in de literatuurwetenschap dan in
de fonetiek thuishoort. Juist Paul Celan, aan wie één derde van het boek gewijd is,
laat op voorbeeldige wijze zien dat ‘Sprachnot’ en ‘Sprachkritik’ geen abstracte,
wetenschappelijke categorieën zijn, maar dat ze vervlochten zijn met concrete
ervaringen in de wereld. Zelf komt Kummer impliciet tot dit inzicht in haar
overtuigende interpretatie van enige gedichten van Celan. Kummers boek is geen
uitnodiging tot de wereld van de moderne lyriek en evenmin een revolutionair
gedachtenbouwsel van de recente poëtologie. Weinige ideeën zijn werkelijk nieuw.
Dankzij de ernst van de auteur en het brede spectrum van haar beschouwingen ontstaat
niettemin een betrouwbare samenvatting van de wetenschappelijke inzichten in de
moderne Duitse lyriek.
Vivian Liska
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Philip Vermoortel, Multatuli in Vlaanderen, Den Gulden Engel,
Wommelgem, 1987, 180 pp., BF. 595.
1987 was weer eens een Multatuli-jaar: tientallen publikaties zagen het licht, even
zoveel evenementen vonden plaats. Het was tevens het jaar waarin Philip Vermoortel
als Multatulikenner werd gelanceerd, met enig succes overigens. Want na het boekje
Multatuli, ik kan met niemand meegaan begin vorig jaar, verscheen onlangs van zijn
hand dit essay. Daarin schetst de auteur de relatie Multatuli-Vlaanderen vanaf
ongeveer 1859 (het schrijven van de Max Havelaar te Brussel) tot en met het
inmiddels afgesloten Multatuli-jaar. In zijn voorwoord meldt Vermoortel dat hij
‘uitleg over en toelichtingen bij personen en achtergronden (...) tot een strikt minimum
beperkt, vanuit de wetenschap dat de lezer daarvoor tal van andere publicaties ter
beschikking heeft’. Ik ben echter van mening dat wanneer de lezer slechts één andere
publikatie ter beschikking heeft, hij Vermoortels essay best kan missen. Ik doel hier
op het werk van Ger Schmook Multatuli in de Vlaamse gewesten dat weliswaar uit
1949 dateert, maar mijns
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inziens verre van verouderd is, zoals Mark Reynebeau (in Knack) ons wil doen
geloven. In ieder geval voegt Vermoortel weinig of niets toe aan deze studie, waaraan
hij ook naar eigen zeggen ‘meer dan schatplichtig’ is. Schmook behandelt de periode
1860-1900, Vermoortel gaat tot onze tijd door. Maar van dat laatste heb ik bitter
weinig gemerkt: zelfs zijn laatste hoofdstuk, Honderd jaar later, gaat nog voor de
helft over 19e eeuwse toestanden en zijn overzicht van de 20e eeuwse multatuliana
is wel erg oppervlakkig. Zo wordt Vlaanderens bekendste Multatuliaan, Julius Pée,
in één bladzijde tekst en enkele noten behandeld. De arme man verdient beter. Dit
alles neemt niet weg dat Vermoortels essay wel goed geschreven is en een aardig
overzicht biedt van wat Vlaanderen en Multatuli wederzijds voor elkaar betekend
hebben; maar ik vraag mij toch af wie daar na Schmooks publikatie nog op zat te
wachten.
E. van der Aa

Sei Shonagon, Dagboek, vertaald door Paul Heijman, Nijgh & Van Ditmar,
's Gravenhage, 1986.
Sei Shonagon werd geboren rond 965, en verbleef aan het hof van de Japanse keizer
tot het jaar 1000. Over haar verdere leven weet men niets. Ze hield van literatuur en
had een scherp observatievermogen, wat haar ertoe aanzette persoonlijke notities te
maken bij de dagelijkse gebeurtenissen aan het hof. Haar werk is geen dagboek, noch
in letterlijke zin, noch in de traditioneel Japanse betekenis van het woord (nikki).
Het luidt een nieuw genre in: de zgn. zuihitsu (los penseel), wat duidt op het
heterogene en persoonlijke karakter van de opmerkingen en bedenkingen die hierin
geformuleerd worden. Het Dagboek van Sei Shonagon vraagt van ons, Westerse
lezers uit de twintigste eeuw, een drievoudige inspanning. We moeten ons inleven
in een heel andere tijd, een heel andere ruimte, een heel andere cultuur. Het
wonderlijke van de literatuur is dat zulks mogelijk is: ondanks die enorme afstand
slaagt Sei Shonagon er in onze aandacht en onze emoties op te wekken. Ze treedt
naar voren als een levendige en vurige geest met uitgesproken opinies en ook
bijzonder enge vooroordelen, o.a. tegenover al wie niet het voorrecht geniet aan het
keizerlijk hof te leven. We zijn het zeker niet altijd eens met haar standpunten maar
we worden er als het ware toe verplicht te dialogeren of te polemiseren met deze
hofdame uit lang vervlogen tijden. Af en toe doopt Sei Shonagon haar pen in pure
vitriool, voornamelijk om haar rivalen belachelijk te maken, terwijl ze op andere
momenten subtiel en suggestief de nuances van een natuurtafereel, de kleurenharmonie
van een hofgewaad, de schoonheid van een godsdienstige ceremonie weet onder
woorden te brengen. Naast de Genji monagatari (het verhaal van prins Genji), de
oudste en een van de meest imposante romans uit de wereldgeschiedenis, is dit
Dagboek een getuigenis van een hoofse cultuur die ons verrast door zijn sprankelende
vitaliteit en zijn esthetische kwaliteit.
Karel Hellemans
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Kees Fens, Een gedicht verveelt zich niet. Over Poëzie, Querido, Amsterdam,
1987, 140 pp.
Bij het lezen van deze verzamelde opstellen moest ik denken aan de kwaliteiten die
T.S. Eliot toeschrijft aan de Perfect Critic: een vrije geest, een uitzonderlijke
sensibiliteit en een grote belezenheid. Kees Fens combineert die gaven met een
transparante schrijfstijl die van de lezer een fijnproever maakt. Met een ontstellend
gemak beklimt Fens de ladders van de literaire theorieën om ze op het gepaste moment
achter te laten. Dan komt de lezer oog in oog te staan met uitgelezen poëzie (van
Gezelle bijvoorbeeld, van Van Ostayen of van Philip Larkin) waarbij herkenning en
ontdekking elkaar afwisselen. Als toemaatje biedt Fens de lezer een kijk op zijn
evolutie als criticus; een staaltje van gepersonaliseerde receptietheorie. Niet alleen
een gedicht, ook een essay van Fens ‘verveelt zich niet’.
Hugo Roeffaers

Taalwetenschap
A.M. Schaerlaekens & S. Gillis, De taalverwerving van het kind,
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1987, 254 pp., f 49.50.
De taalverwerving van het kind heeft als ondertitel ‘Een hernieuwde oriëntatie in het
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Nederlandstalig onderzoek’. De eerste versie van dit boek, dat toen alleen door de
eerste auteur gemaakt was, is namelijk tien jaar geleden verschenen (en inmiddels
uitverkocht). Die eerste versie was al die tijd voor geïnteresseerde buitenstaanders
en voor beginnende kindertaalstudenten in ons taalgebied, een standaardwerk. De
nieuwe versie is nog een hele stap vooruit. Ze bevat een inleiding over
kindertaalonderzoek, de rol van taalontwikkeling in de ruimere cognitieve
ontwikkeling en een schets van de tendenzen in het onderzoek. Vervolgens komt er
een grondige behandeling van de omgevingstaal: de taal die tot het kind gericht wordt
en die een belangrijke rol speelt in het verwervingsproces. Daarna wordt de
verwerving in vier grote etappes behandeld (van nul tot 6-7 jaar ongeveer). Het laatste
hoofdstuk (‘Taal als spel’) behandelt de functie die het spelen met taal heeft, en de
rol van de taal in allerlei spelletjes, in humor, raadsels, bakercultuur, etc. Het boek
wordt afgesloten met twee appendices: één over het foneemsysteem van het
Nederlands, en een overzicht van het kindertaalonderzoek over het Nederlands. Het
boek richt zich op een heel breed publiek, van psychologen tot onderwijzenden. Dit
komt o.m. tot uiting in een aantal introducerende stukken: de appendix over het
foneemsysteem van het Nederlands, de paragraaf over linguïstische terminologie
(1.4), etc. Maar het is niet populariserend in de gebruikelijke zin. De behandeling
van de verschillende periodes is grondig en gebaseerd op de stand van het onderzoek
anno nu. De taalverwerving van het kind bevat ook ongemeen veel voorbeelden, al
maken zij het boek toch nog geen lichte kost. Van de lezer wordt een flinke inspanning
gevraagd om de lijn van de redeneringen te volgen. Af en toe zou je wensen dat de
auteurs die grote lijnen wat duidelijker zouden trekken, dat ze - op grond van hun
eigen vakkennis - meer uitgesproken interpretaties en verklaringen zouden geven.
Het hoofdstuk ‘Taal als spel’ staat daarbij een beetje apart. ‘Taal als spel’ is
exploratiever dan de andere hoofdstukken. Over dat onderwerp zijn er weliswaar
wat gegevens beschikbaar, maar veel geïnterpreteerd is er nog niet. Er is weinig
formed onderzoek. De auteurs ontwikkelen daarom zelf een aantal hypotheses die
ze met voorbeelden staven. Op de kaft staat de uitdrukkelijke mededeling dat dit
boek onmisbaar is voor wie stimuleringsprogramma's wil maken. Dat is misleidend.
Want directe aansluitingspunten zijn er niet (tenzij met de conclusie dat stimuleren
hels moeilijk is). Eigenlijk krijgt geen enkele groep gesneden koek: er wordt telkens
verwacht dat je als psycholoog, onderwijzende, logopedist, ... je eigen conclusies
trekt en afleidingen maakt. Wie normen zoekt (‘Is mijn kind op tijd?’), wordt ook
niet direct geholpen. Maar hij kan de weg zelf wel vinden met de hulp van dit boek.
Even samenvatten: De taalverwerving van het kind is een bijzonder boek. Het
bevat een schat aan up-to-date informatie, veel voorbeelden en prima toegangen naar
verdere lectuur. Het boek leest niet makkelijk (sommige stukken zijn bepaald stroef
geschreven), je zou af en toe wat meer lijn en een sterkere synthese verwachten, maar
wie een eersteklas introductie wil in het taalverwervingsonderzoek kan beslist om
dit boek niet heen.
P. Cuvelier

Theater
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Margret Bloom, Die westdeutsche Nachkriegszeit im literarischen
Original-Hörspiel, Peter Lang, Bern, 1985, 359 pp., sFr. 70.
S. onderzoekt welke relatie er heeft bestaan tussen de ervaren realiteit, het
juridischpolitieke construct ‘omroep’ en het specifieke produkt ‘luisterspel’. Die
opzet werkt zij hoofdzakelijk thematisch uit. In periodische moten hanteert zij
inhoudelijke voorkeursconcentraties die de conjunctuur van de generatie en de
structuur van de dramatekst weerspiegelen. Opgezet als behoefte-invulling houdt de
ontwikkeling al vlug eigen vormen en normen in, van feature en adaptatie tot esthetica
van de intimiteit en technische studiodramaturgie. Daarop volgt de vlucht in
existentiële themata, die door S. eenzijdig als afkeer van zowel verleden als heden
wordt geïnterpreteerd, terwijl ze toch ook een neerslag was van de koude-oorlogsfeer.
De economistische bloeigeneratie met een schijnbaar weer intacte wereld brengt
nochtans thematisch crisis- en onlustgevoelens, klaagt overal corruptie aan en plaatst
achter de zin van het subject in de tijd een
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vraagteken. De discussie over oorlog en vrede en haar implicaties omvat de
‘Heimkehrer’-mythologie, het antisemitisme, de schuldproblematiek van het Duitse
volk, de wijsvinger naar de herbewapening, de Oost-West-tegenstelling, de
(zelf)censuur. Wat schools uitgevoerd wellicht, met een flinke portie vooroordelen
tegenover de in de verschillende perioden vigerende mentale conjunctuur, slaagt S.
er nochtans in de curve uit te tekenen die zowel de grote populariteit, de toenemende
frustratie als de desertie naar de tv weet te verantwoorden.
C. Tindemans

Petra-Maria Einsporn, Juvenals Irrtum. Ueber die Antinomie der Satire
und des politischen Kabaretts, Peter Lang, Bern, 1986, 545 pp., sFr. 85.
Vanuit een antropologisch-psychologische definitie van de satire (met een strooptocht
door historische bevestigingsvormen) komt S. tot de opvatting dat het politieke
cabaret gebaseerd is op antinomie gekenmerkt als controle van agressie, als
ventielfunctie, als normafwijzing. Met dit fundament kuiert S. dan in detail (beginnend
bij het Franse model van Aristide Bruant en Wedekinds primeur met de ‘Elf
Scharfrichter’ in München omstreeks 1900 langs de varianten van het politieke
cabaret in Duitsland tussen 1918 en nu. Het DDR-cabaret, dat toch ook bestaat (‘Die
Distel’), laat zij buiten beschouwing: dat heeft alleen regiemstabiliserende
bedoelingen. In deze historische schets valt er niet meer zoveel te analyseren. S. kan
zich beperken tot het vaststellen van antinomie-identiteit en de interesse verlegt zich
naar (ook buiten Duitsland bekende) uitschieters als Rudolf Nelson en Friedrich
Holländer of Werner Finck en Erika Mann (‘Die Pfeffermühle’ als exilcabaret, ook
te Antwerpen) of het Düsseldorfse ‘Kommödchen’ en de Münchener ‘Lach- und
Schiessgesellschaft’ of de systeemcritici en APO-cabarettiers (zoals ‘Floh de Cologne’
of Wolfgang Neuss). In een synthese tracht S. de repressie-tendens af te zetten tegen
de vrijheidsdrang; evident wordt wel dat antinomie binding met en bewustzijn van
maatschappij en politiek klimaat vereisen, hetgeen wellicht verklaart waarom
Nederland wel en Vlaanderen niet op vergelijkbare artiesten en reputatie kan bogen.
C. Tindemans

Monika Schattenhofer, Eine Modellwirklichkeit. Literarisches Theater der
50er und 60er Jahre. Tankred Dorst schreibt ‘Toller’, Peter Lang, Bern,
1985, 283 pp., sFr. 60.
‘Model’ vat S. op als een (vrij agressieve) poging om dramatisch-dramaturgisch een
beeld van de (verlangde) werkelijkheid en maatschappij te ontwerpen waarvoor T.
Dorsts Toller (aanleiding in Nederland voor de Actie Tomaat) het paradigma is.
Systematisch gaat S. alle aspecten na die in zijn theoretisch ontwerp thuishoren
(situatie, poëtica, handeling, tijd, personages, rolopvattingen, geanticipeerd publiek)
en hij behandelt grondig de niet uit te schakelen verhouding tussen ervarings- en
behoeftewerkelijkheid. Het grotere deel besteedt S. aan het aftasten van Dorsts tekst
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naar de ‘model’-conditionerende kenmerken waarvan geen detail uitgespaard blijft
(biografische controle, tragedie-idee, documenteertechniek, montageprincipe,
revue-kader, arbeidsmethode, editievarianten, interpretatiegrillen,
politiseringsneigingen). Essentieel reconstruerend levert S. een verblijdende bijdrage
tot de ontsluiting van dat niemandsland waarin literaire compositie-indentiteit naar
het theater toe omslaat in codificerend basismateriaal voor de opvoering.
C. Tindemans.

Wilhelm Hindemith, Die Tragödie des Nörglers. Studien zu Karl Kraus'
moderner Tragödie ‘Die letzten Tage der Menschheit’, Peter Lang, Bern,
1985, 292 pp., sFr. 65.
In K. Kraus' eindeloze en onspeelbare, tegelijk uiterst ondertuigende tragedie over
Oostenrijk en de Eerste Wereldoorlog loopt zijn zelfportret, der Nörgler (de
kankeraar), de weg af tussen scepsis, anti-euforie, verbittering, wrevel en principieel
verzet. Technisch wordt deze figuur opgebouwd vanuit de manipulatie van het
(tijdsgebonden) citaat. S. laat zien hoe deze citaatmethode de satire van mens en
samenleving mogelijk heeft gemaakt. Dat doet ze door de montage als
constructieprincipe te nemen die het materiaalgehalte bepaalt, de opbouw en het
ritme van de bedrijven, de variatie en de parallellie, de functie en betekenis, de
essentie van zijn ‘commentaar’ en uiteindelijk dus de personage-identiteit en -intentie.
S. argumenteert in langdurige exploratie wat er aan
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historische feiten gewijzigd wordt, hoe de actualiteit wordt omgezet in denkfunctie
(pacifistisch, antimonarchisch, anti-euforisch) en zo in tragisch anzicht. Met het
uitzonderlijke resultaat dat vorm en inhoud hier onweerstaanbaar samenvallen.
C. Tindemans

Kunst
Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat. Het beroep van schilder in
sociale verhoudingen. 1250-1600, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1987,
439 pp., ill.
Met het mecenaat van de bedelorden begint vanaf ca. 1250 in Toscane en Umbrië
de fascinerende geschiedenis van de monumentale Italiaanse schilderkunst. Het grote
verschil met het traditionele monnikenwezen, zoals belichaamd door de Cluniacensers
en de Cisterciënsers, bestond hierin dat de bedelorden, vooral Dominicanen en
Franciscanen, zich hadden gevestigd in de steden en dat zij hun apostolaat direct
richtten op de daar aanwezige bevolking. Hierdoor ontstond een enorme behoefte
aan beeldmateriaal, niet alleen ter visualisering van ingenieuze theologische
denkconstructies maar ook, en in groeiende mate, tot stichting en lering van het
lekepubliek. Er ontstond een ongekende behoefte aan altaarpolyptieken en ook meer
eenvoudige uitbeeldingen van Christus, Maria en de heiligen, vooral uit de bedelorden
zelf. Op een eenvoudige, verhalende en op het gevoelen van de toeschouwer
inspelende wijze moesten deze schilderijen de betekenis verduidelijken van Verlossing
en Incarnatie. Ook moesten zij de tot voorbeeld strekkende rol van de grote
ordeheiligen (Franciscus, Dominicus, Thomas van Aquino, e.a.) belichten.
Terzelfdertijd werd, vooral na 1300, in toenemende mate het kapitaalkrachtige
lekepubliek (kooplieden, bankiers, etc.), dat overigens ook door zijn eigen telgen
vertegenwoordigd was in de geledingen zelf van de orden, aangetrokken om op te
treden als schenker van picturale kerkversieringen. Door de enorme toename van de
opdrachten en een groeiende vervlechting van de belangen van de bedelor-
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den met die van het Noorditaliaanse koopliedenpatriciaat, ontstond een tot dan toe
ongekende behoefte aan goed geschoolde schilders. Die omstandigheid heeft als
geen andere vanaf 1300 de professionalisering en internationale vermaardheid van
de Toscaanse schilders in de hand gewerkt. De activiteit van de beroemde
trecentoschilders, zoals Cimabue, Giotto, Simone Martini e.a., moet dan ook allereerst
worden begrepen tegen die achtergrond. Binnen de genoemde periode is de artistieke
situatie in de stadsstaat Siena zeer opmerkelijk. Daar ziet men hoe tussen ca. 1260
en ca. 1340 alle grote opdrachten voor de versiering van Dom en Raadhuis zijn
uitgegaan van het stadsbestuur, de oligarchie der ‘Heren IX’. Op die manier wenste
dit bestuurslichaam zijn idealen uitgedrukt te zien, zowel in de monumentale
altaarstukken zoals Duccio's Maestà als in de allegorische fresco's door Martini en
Lorenzetti in de zalen van het Raadhuis. Aan dat schitterende mecenaat kwam kort
voor het midden van de veertiende eeuw een einde: de stad herstelde niet echt meer
van de grote economische crisis die toen heel West-Europa teisterde.
In Florence was aanvankelijk de situatie van het burgerlijk mecenaat vergelijkbaar
met die in Siena. Anders dan daar evenwel stagneerde de stad niet na het midden
van de eeuw, doch kende zij, mede door de unieke rol van haar bankwezen, een grote
economische bloei, waardoor ook het proces van staatsvorming mogelijk werd dat
in de 16e eeuw zou resulteren in het ontstaan van het Groothertogdom Toscane. Het
groepsmecenaat van de bestuursoligarchie en van de daarin vertegenwoordigde grote
gilden maakte allengs plaats voor dat van individuele kooplui en bankiers. Het aantal
opdrachten voor kerken en kloosters bleef groeien en de rol van het privémecenaat
hierin werd groter. Terzelfdertijd stelt men echter vast hoe dit burgermecenaat de
devotionele functie van de frescoreeksen en retabels die het bij toonaangevende
artiesten had besteld ter versiering van familiekapellen, enigszins ondergeschikt ging
maken aan persoonlijke eerzucht. Nadrukkelijk wordt daarbij het eigen geslacht
verheerlijkt, door wapenschilden, door ronkende opschriften of door portretten. Ook
het verheerlijken van familieheiligen, die belangrijker worden geacht dan de
ordeheiligen, moet tegen diezelfde achtergrond worden begrepen. Het 15e eeuwse
mecenaat van de Medici's is in dit opzicht natuurlijk exemplarisch. Terzelfdertijd
deed zich vanaf ca. 1450 binnen deze groep van toonaangevende bankiers en kooplui
een aristocratiseringsproces voor dat zich met name uitte in een hanteren van hoofse
en op representatievorming gerichte gedragscodes. Binnen die context kende ook
het Florentijnse humanisme en de erdoor bepaalde ‘modernisering’ van de kunst een
versnellingsproces. Daarbij speelde ook een effect van wedijver met de feodale adel,
die in Noorditaliaanse staatjes zoals Urbino, Ferrara of Mantua aan het bewind was
en daar ook de kunst, en met name de nieuwe renaissancekunst, dienstbaar maakte
aan haar eigen hoofse idealen. Het schitterende hof van Federigo da Montefeltre in
Urbino is hier wel het meest in het oog springende voorbeeld geweest.
De aristocratisering van het mecenaat zou tenslotte in het 16e eeuwse Italië
culmineren in de kunstpolitiek van de pausen, vooral van Julius II, en nog later in
dat van de nu groothertogen van Toscane geworden Medici's Cosimo I en diens
opvolgers. In dat milieu zouden tenslotte ook de kunstbeoefenaars zelf een
aristocratiseringsproces ondergaan. Meer bepaald ontstond hier het type van de
veelzijdig begaafde, zelfbewuste hofkunstenaar, pictor doctus én cortigiano. Dit type
zou vervolgens ook zijn stempel drukken op de kunstbeoefening in de rest van Europa,
vooral in de hof centra, en dit tot in de vorige eeuw. Tegen die achtergrond zou met
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Vasari ook de kunstgeschiedenis als literair genre ontstaan, als legitimatie van die
eigentijdse artistieke norm en haar ontstaansproces.
Dit boek is een primeur. Nog niet eerder is de wellicht schitterendste fase in de
ontwikkeling van de Europese schilderkunst op zulke indringende manier in relatie
gebracht met de rol van bestemming en opdrachtgevers. Kempers monografie is een
synthetisch werk, bedoeld als eerste en voorlopige status quaestionis van een
problematiek waarover tot nog toe slechts verspreid detailonderzoek werd verricht.
Daardoor vertoont zijn boek ook wel enige nadelen. Niet in ieder opzicht lijken de
vaak fascinerende conclusies even genuanceerd onderbouwd te zijn. Dit lijkt mij
alleszins het geval met de interpretatie van het programma van Rafaëls fresco's voor
de Stanze van Julius II in het Vaticaan. Niettemin is deze bijzonder goed
gecomponeerde en zeer leesbaar geschreven studie van de onderlinge verhouding
tussen vorm

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

767
en functie in de kunst, een aspect van de kunstgeschiedenis dat nog niet zo lang in
de belangstelling staat en waarvoor Gombrich en vooral Baxandal voor het eerst de
bakens hebben verzet.
Hans Vlieghe

Foto
Raymond Bellour e.a., Le temps d'un mouvement, Serie Photo Copies,
Centre National de la Photographie, Paris, 1987, 160 pp.
Als op het einde van vorige eeuw de belichtingstijd steeds korter kan worden
(gevoeliger pellicule, gevoeliger lenzen, snellere mechanismen) overschrijdt men op
een bepaald moment de duur van de pose en betreedt men het moment. De overgang
tussen beide is als het doorbreken van de geluidsmuur; het effect voor de fotografie
en voor ons visueel bewustzijn is zo mogelijk ingrijpender dan de overgang van
stomfilm naar geluidsfilm. Benjamin beschrijft het nieuwe beeld als de onthulling
van het onbewuste en het onzichtbare in ons uiterlijk. Het is de onthulling van een
tot dan toe onbetreden continent - of is het niet veeleer de creatie van een nieuwe
wereld, door het poneren van andere waarnemingsregels? Deze erg mooie publikatie
bevat vele illustraties, maar de boeiende essays die men erbij schreef, raken naar
mijn overtuiging niet de kern. De klemtoon ligt op het experimentele karakter en dat
in twee betekenissen: de fotografie als instrument van wetenschappelijke experimenten
en de fotografie die deel heeft aan ‘experimentele’ kunst. Als kunstexperiment
bespelen bewegingsopnamen de grenzen van de techniek, dat betekent dan de grenzen
van het medium bespelen. Grens betekent in deze context steeds het punt waar het
medium dreigt te vervluchtigen; experiment betekent het medium tegendraads te
gebruiken. Het zijn doorgaans dan ook laborieuze en pijnlijke momenten. De
problemen van de fotografische tijd stellen zich niet bij de momentopname alleen,
maar bij iedere opname: zowel Vanlier als Hockney spreken over de mathematische
tijd van de fotografie in tegenstelling tot de beleefde tijdsduur van de mens. Het is
hetzelfde woord ‘tijd’ waarmee we twee verschwende fenomenen aanduiden: een
kwestie van homonymie, niet van synonymie. Door de aandacht toe te spitsen op de
grens van het fotografeerbare lijkt het of de tijd aan de periferie zit, terwijl hij de
kern van dit type beeld raakt. Mediumreflectie en -experimenten hebben vaak als
resultaat (en misschien ook wel als doel) om niet over de essentie te hoeven denken.
Dirk Lauwaert

Helmut Newton, Portraits, Schirmer/Mosel Verlag, München, 1987, 247
pp. Helmut Newton, Serie Photo Poche nr. 26, Centre national de la
Photographie, Paris, 1986.
Verdient Newton al die belangstelling? De albums en tentoonstellingen volgen elkaar
op; zijn werk als mode-fotograaf is sinds enkele jaren verrijkt met vele portretten;
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zijn geënsceneerde erotiek is stilaan tot een typerend eigentijdse vorm opgeklommen.
Toch hebben deze beelden geen ogenblik vrijmoedige sensualiteit: erotiek is hier
een verleidelijk masker, een bezwerende rituele vorm, het starre van een statieportret.
Het gaat hier uitsluitend om erotische poses, om denkbeeldige en intellectuele
projecties van model, beroemdheid, fotograaf en kijker. Mij alleszins stoort hun
steriele zelfbeheersing; bijna alle hebben een lachwekkend gebrek aan relativering;
hun ernst is ongewild komisch; hun ‘glamorous narcicism’ onvermoeiend repetitief.
Juist in het zeer beredeneerde hanteren van indiscretie en voyeurisme doet Newton
nu reeds belachelijk aan, zoals de salon-schilders van vorige eeuw. Deze hoffotograaf
van media-beroemdheden fotografeert niet in de studio, maar ‘on location’; toch
heeft hij daar zijn vaste rekwisieten mee. Het zijn wel geen zichtbare voorwerpen,
maar zichtbare ideeën en blikken. Het ‘provoceer mij’ van Newton is een beschermend
en verbergend erotisch ritueel geworden. Slechts heel zelden verrast hij: in de foto's
van zijn vrouw June (de fotografe Alice Springs) en in zijn vele, ijdele en vindingrijke
zelfportretten. Soms gaat een model niet op zijn provocerende uitnodigingen in: iets
wordt dan zichtbaar, maar het is nooit dat wat hij werkelijk wil.
Dirk Lauwaert
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Waar zijn er vandaag nog profeten?
Norbert Lohfink
We kijken tegenwoordig onwennig aan tegen het profetisme. De vormen waarin het
beleefd en uitgedrukt wordt bevreemden ons: visioenen, dromen en extasen, gebaarde
rustverstoorders van de openbare orde, straatredenaars, straattheater, obscure
geschriften. We vinden dat zo iets eerder thuis hoort in culturen uit een ver verleden
of in ‘primitieve’ samenlevingen. Voorzover het profetisme nu nog voorkomt,
klasseren we het in de marge van wat in onze samenleving ‘normaal’ heet. Het hoort
volgens ons tot het bijgeloof, het volksgeloof, en wellicht kan je het ook aantreffen
in de pinksterbeweging en in vredesmarchen. Het ruikt allemaal zo naar het
voor-rationele, zelfs het irrationele, het past niet in de verlichte moderniteit.
Toch roept men ook vandaag nog om profetisme. De bevrijdingstheologie in
Latijns-Amerika vordert de kerk op haar profetische taak te vervullen en haar stem
te verheffen tegen de uitbuiting van de armen. Hier bij ons vragen mensen die aan
de kerk lijden, waar toch de profeten blijven, waar het profetische in de kerk te vinden
is. Daarbij verwijst men telkens weer naar die oudtestamentische figuren. Men leest
hun boeken, maar welke boodschap zij ons vandaag nog te bieden hebben, ziet men
niet goed.
Ook de oud-testamentici, de erkende uitleggers van deze profeten van Israël,
hebben het er niet gemakkelijk mee. Met veel moeite proberen ze duidelijk te maken
wat werkelijk op de profeten teruggaat en hoe opeenvolgende generaties de oude
woorden op nieuwe situaties toepasten. Bij zo'n moeizame arbeid vergeten ze maar
al te gemakkelijk de vraag van hun tijdgenoten: waar of nú de profeten zijn en wat
er vandaag te leren valt van de profeten van Israël.
Hier volgt een poging van zo'n oud-testamenticus om eens van zijn vakboeken op
te kijken en ten behoeve van zichzelf en van zijn lezers de blik te richten op de band
met vandaag - als die er al is. Ik wil hier vooral ingaan op één bepaald aspect ook al
laat ik daarbij het belangrijkste - de eigenlijke boodschap - achterwege. Ik ga ook
niet nader in op de verschallende verschijningsvormen van de profetische psyche of
van het profetisch optreden. Ik kijk alleen naar de functie die de profeten vervulden
in de
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samenleving waarin zijn hun boodschap verkondigden. Hierbij kunnen we ons laten
helpen door een begrippenpaar van Max Weber: instituut (ambt) en charisma. Instituut
en charisma zijn in de meest uiteenlopende verschijningsvormen door de hele
geschiedenis van de samenleving heen terug te vinden.

Instituut en charisma
In kleinschalige (acephale) samenlevingen zijn er wel instituties, maar een eigenlijk
ambt is er niet. Het funderende instituut is hier de gemeenschappelijke stamboom
die als grondpatroon dient om de onderlinge verhoudingen te regelen. In crisissituaties,
b.v. bij een onenigheid tussen families, een vete tussen dorpen of een stammenoorlog
schiet deze institutie tekort. Dan ontluikt in dergelijke samenlevingen door de band
het ‘charisma’. Een ziener staat op en neemt de leiding in de vete of de oorlog. Na
de overwinning ebt zijn charisma weg en treedt hij weer in 't gelid. De egalitaire
basissituatie is hersteld. Daar in dit soort samenlevingen religie en samenleving nog
samenvallen, treden de charismatische figuren uiteraard op in naam van de godheid
en laten ze zich door die godheid leiden en dragen. Vermoedelijk gold dit alles ook
in Israël toen het nog geen staat was. Het charisma kwam tot leven wanneer het
instituut tekort schoot. De vertegenwoordigers van dit charisma zijn later de
geschiedenis ingegaan als de ‘rechters’ van Israël.
Vanaf het ogenblik dat samenlevingen een staatsvorm aannemen is het instituut
ook aan personen gekoppeld: met name de dragers van het centrale gezag (een nieuw
element in de ontwikkeling van deze samenlevingen); het opperhoofd dus, de koning,
en dan natuurlijk ook de staf van medewerkers, bestuurders (beambten) en
gezagvoerders (officieren enz.). Maar hoe meer het instituut gefixeerd geraakt op
concrete personen, des te gemakkelijker kan het vast lopen zodat het niet meer
aangepast is aan de reële situatie. Dan duikt het charisma weer op als tegenbeweging;
mensen die kritiek uitbrengen op en correcties voorstaan van het staatsinstituut en
zijn vertegenwoordigers die in een bepaalde concrete situatie of zelfs überhaupt zijn
vastgelopen en niet langer het gemeenschappelijk welzijn dienen.
Vergeleken met het charisma in de kleinschalige samenleving beschikt het charisma
binnen de staat niet zo maar over macht. Alle machtsposities zijn immers door
instituties ingenomen. In de kleinschalige samenleving daarentegen werd in normale
tijden iedere concentratie van macht vermeden;
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in crisistijden viel die dan automatisch de dragers van het charisma toe.
Charismatische, kritische figuren hebben het in een samenleving met staatsvorm veel
moeilijker, omdat ze over minder macht beschikken. Ze zijn meer op intellectuele
en emotionele overtuigingskracht aangewezen, niet alleen bij het begin van hun
optreden maar permanent.
In de vroege staatsvormen is religie nog geen aparte ordening; daarom zal het
charisma ook altijd religieus gefundeerd zijn. Dat betekent dat de ‘profeten’ altijd
in naam van de godheid optreden. Het koningschap beroept er zich op door god
ingesteld te zijn en de profeten die kritiek uitbrengen op de koningen en hen
terechtwijzen, doen dat in naam van diezelfde godheid. Omdat de staatsinstanties
belichaamd zijn in personen, zal ook het kritische charisma personen opstellen
tegenover de machthebbers. Profetie is meer dan alleen maar verbale activiteit. Ze
neemt het hele leven in beslag, ze is een levensopdracht. Wie als profeet optreedt,
zet zijn leven op het spel.
In Israëls omgeving vinden we dit type van profetisch charisma heel duidelijk
terug in de archieven van Mari. Hier is een profetisch optreden tegen koningen
opgetekend en zo voor ons bewaard. Het archief dateert uit de eerste helft van het
tweede millennium voor Christus, dus lang voor Israëls tijd. Maar ook in andere
streken en perioden van het oude Oosten zijn dergelijke charismatische en kritische
optredens in de meest verscheidene vormen, opgetekend. Het is dan ook niet zo
kenmerkend voor Israël dat meteen bij het ontstaan van de staat ook de eerste profeten
optreden, en nog wel aan het hof: Samuel, de profeet van Saul; Natan, de profeet van
David. Er is zelfs in de geschiedschrijving, in een latere periode, een theorie
ontworpen dat het charisma van voor de vorming van de staat zonder breuk is
overgegaan in het charisma binnen het staatsbestel, met name in de persoon van
Samuel die zowel de laatste grote ‘rechter’ (charismaticus van voor de staatsvorming)
als de eerste grote profeet was en in die functie koningen aanstelde en afzette.
In de staat Israël treden de profeten uiteraard op in de naam van Jahwe, Israëls
God. Zij zijn de meest vooraanstaande religieuze persoonlijkheden. Zij luisteren dan
ook het scherpst toe en zij zijn de meest toegewijde verdedigers van Israëls
geloofstraditie. Velen van hen zetten hun burgerrecht en zelfs hun leven op het spel
omwille van hun taak. Daartegenover staat een hele reeks van telkens terugkomende
vormen van domesticatie. De profeten worden aan de tempel verbonden of aangesteld
aan het koninklijk hof en daar onderhouden. Hun methoden om kennis te verwerven
worden geïnstitutionaliseerd: de visionaire waarzeggingskunst wordt meer en meer
een technische en wetenschappelijk gecontroleerde waarzeggerij.
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Het spontane optreden vervalt dan ook meer en meer tot een plichtmatig optreden.
Alles bij elkaar betekent dit de professionalisering van het profetisme.

Profetisme in Israël
De spanning tussen van staatswege geordende en spontane profetieën is al in de
archieven van Mari terug te vinden. In dit spanningsveld ontstond in Israël wat wij
‘Israëls profetisme’ in engere zin noemen.
De meeste profeten uit het Oude Testament, en zeker de ‘schrijvers-profeten’ (d.i.
van wie de uitspraken bewaard zijn in de naar hen genoemde boeken) zijn spontane
profeten, die juist tegen in de pas lopende hof- en tempelprofeten moeten optreden.
Dat geldt voor Elia en Elisa, of voor Micha ben Jimla, die wij alleen uit de boeken
Koningen kennen.
Ten tijde van de schrijvers-profeten wordt de tegenstelling vaak uitgedrukt in de
formule ‘heils- en onheilsprofeten’, omdat de volgzame profeten de bestaande
verhoudingen en de geplande politiek goedkeurden, d.i. heil aankondigden, terwijl
de nieuw opgestane profeten kritisch, afwijzend optraden, d.i. onheil voorspelden.
Niet dat de spontane profeten van Israël alleen onheil aankondigden. Maar ze leken
alvast steeds rustverstoorders, zodat bij Jeremia de aankondiging van onheil
eenvoudigweg het criterium wordt van een echte profetische roeping.
Het vasthouden aan het charismatisch-kritische leidde er uiteindelijk ook toe dat
het Israëlisch profetisme boeken produceerde. Dat volgde althans in het toenmalige
culturele milieu, niet zonder meer uit het wezen van het charisma dat zich tegen het
instituut opstelde. De behoefte om iets op schrift te stellen kon in verschillende
situaties ontstaan.
1. De koning, tot wie de profeet zich in de eerste plaats richt, laat verstek gaan of
heeft hoe langer hoe minder invloed op de gebeurtenissen. De profeet moet daarom
een ruimer publiek zoeken, misschien zelfs de hele bevolking aanspreken. Dan kan
een schriftelijke verspreiding van de boodschap voor de hand liggen. Die situatie
lijkt zich in Israël voorgedaan te hebben tijdens de overheersing door het
nieuw-Assyrische rijk.
2. De profeet mag niet meer in het openbaar optreden, wordt door de politie
vervolgd. Hij moet onderduiken en kan daardoor nog alleen schriftelijk gehoor vinden.
Dit is duidelijk het geval bij de profeten Jesaia en Jeremia.
3. De profeet heeft niets bereikt, de rampen die hij had voorspeld zijn gekomen.
Maar hij of zijn leerlingen denken dat het zijn nut kan hebben
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de boodschap op te tekenen met het oog op soortgelijke situaties in de toekomst.
Vermoedelijk is zo het ontstaan van het boek Hosea te verklaren en misschien ook
van enkele latere profetenboeken.
4. Er overkomen Israël zo'n grote rampen dat het niet meer in eigen land leeft
(deportatie, diaspora). Andere communicatie dan via geschreven teksten is niet meer
mogelijk. In zo'n geval kunnen de oorspronkelijke uitspraken van de profeet
rechtstreeks op schrift gesteld zijn. In briefvorm is dit al bij Jeremia te vinden, in
boekvorm lijkt het bij Deuterojesaia voor te komen.
Wanneer het charisma niets bereikt binnen het almachtige instituut, komt het ook
voor - we vinden het terug in de geschiedenis van het profetisme in Israël - dat de
kritiek een breder perspectief zoekt: de huidige situatie, met de bijhorende oproep
om er verandering in te brengen, dient als aanleiding tot het voorspellen van andere,
betere verhoudingen in een verdere toekomst. Dat pleegt men de zwenking van de
profetie naar de eschatologie te noemen. Het ideaal dat nog verborgen is in de
toekomst, ontbreekt wel nooit in de kritiek op het bestaande, maar wanneer deze
afgewezen wordt is er soms behoefte aan een duidelijke beschrijving van het ideaal.
Trouwens, geen enkele onheilsvoorspelling kan weerklank vinden als er niet met het
aanvaarden van de kritiek ook vooruitzicht op een nieuwe, betere toekomst verbonden
is. Wil die aantrekkelijk zijn, dan moet ze ook concreet worden gemaakt. Tegenover
de bestaande wereld moet er een toekomstige alternatieve wereld afgeschilderd
worden.
Dat is nog meer geboden als de profeten niet gehoord werden en het onheil geschied
is. Klassiek is het geval van Israël toen het niet langer als staat bestond en zijn elite
gedeporteerd was. Voor de zwaar getroffen instituties blijft er alleen vertwijfeling
en wanhoop over. Aan zichzelf overgelaten kunnen ze niet verder. Alleen van de
zijde van het niet-institutionele, van het charisma, kan er een wil groeien om door
te zetten, vanuit een voortlevende hoop. Dan maakt het charisma een blauwdruk van
de nieuwe, betere, toekomstige institutie. Het schept een werkdadige Utopie, zoals
men nu zou zeggen.
Dit verleggen van het zwaartepunt van de profetische boodschap is in Israël niet
pas met de apokalyptiek gekomen, niet pas in verband met de ondergang van
Jeruzalem en Juda in het begin van de 6e eeuw, maar reeds bij de ondergang van
Samaria en het Noordrijk in de tweede helft van de 8e eeuw. Op dit punt in de
geschiedenis hoort b.v. Hosea thuis. Aan zijn onheilsprofetie is al een toezegging
van heil in de tijd na de ramp verbonden. Zeker niet alle voorspellingen van heil in
zijn boek zijn als latere inlassingen te beschouwen, zoals vele exegeten menen.
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Tot hier mijn poging om zicht te krijgen op de functie van Israëls profeten. In wat
volgt zou ik de relevantie ervan voor onze tijd en onze wereld willen onderzoeken.

Profetisme in onze huidige wereld
Hoe ziet de spanning tussen instituut en charisma er vandaag uit? Is er in onze tijd
iets te vinden dat dezelfde kentrekken vertoont als het toenmalige profetisme? Ik zou
dit onderdeel van de vraag ook theologisch willen behandelen. Vandaar dat ik nog
even moet terugkomen op het oud-testamentische profetisme.
Aanvankelijk, vóór de vorming van de staat, en zelfs nog in samenlevingen met
een staatsstructuur, beschikken alleen uitzonderlijke individuen over het charisma.
In Israël echter ontwikkelde zich een nieuwe kijk. Het is, zo je wil, een
‘democratisering’ van het charisma, maar deze term omschrijft niet het gehele
fenomeen. Al van bij de aanvang vindt men die nieuwe kijk in de vorming van Israëls
samenleving: dit volk is in de naam van God gesteld tegenover de andere
samenlevingen in de wereld en is tot op zekere hoogte een levende kritiek op hen.
Aanvankelijk was dit zeker wel in hoge mate onbewust. Maar dit wordt anders, op
zijn laatst in de toekomstige messiaanse wereldbeelden uit de profetieën van tijdens
en na de ballingschap en in de apocalyptiek.
Volgens Joël, hst. 3, zal ‘aan het einde der tijden’ de profetische geest uitgestort
worden over alle leden van Israël, niet alleen over individuele profeten. Dit betekent:
het messiaanse volk is in zijn geheel profetisch. Het vervult nu de taak van het
charisma tegenover de wereldwijde samenleving die in haar oude instituties is
vastgelopen. De oerkerk was overtuigd dat met Jezus de voorspelde ‘eindtijd’ was
aangebroken. Ze zag en begreep ook zichzelf in die lijn. Petrus beroept zich in zijn
pinksterrede (Handelingen van de Apostelen, hst. 2) op de tekst van Joël om de pas
ontstane nieuwe wereld in het spoor van Jezus, het nieuwe godsrijk, te duiden.
Als men daarom de theologische vraag stelt waar in onze wereld het charisma is,
waar de kritisch contrasterende instantie is, dan kan men vanuit de bijbel niets anders
zeggen: dat zou de kerk moeten zijn. In de ‘eindtijd’ die met Jezus van Nazaret is
ingetreden is de kerk voor de wereld dé plaats van het profetische. Deze bewering
bevat nog een andere: alle christenen zijn profeten en dragers van het charisma. Dat
is hun roeping en opdracht nog afgezien van de manier waarop zij die beleven.
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Zijn wij, christenen, de profeten van nu? Iets daarvan hebben we wel of willen we
tenminste zijn. Als wij de paus en de kerkleiding als onze woordvoerders beschouwen,
dan zouden we kunnen zeggen dat zij zoveel als een openbaar wereldgeweten zijn.
We kunnen verwijzen naar de sociale leer van de kerk en naar andere kerkelijke
documenten, naar uitspraken van de evangelische kerk over actuele vragen, en - van
niet-ambtelijke zijde - naar de bevrijdingstheologie, of naar de basisgemeenschappen
in de Derde Wereld.
Maar waarom heeft dit alles zo weinig weerklank, haalt het zo weinig uit? Waarom
verandert het zo weinig aan de structuren van de samenleving? Allicht omdat de
christenen slechts gezamenlijk (als gemeenschap) dit charisma bezitten binnen die
wereld wij de samenleving. En wat de christenen als gemeenschap betreft, zal men
moeten toegeven dat zij zich die profetische taak vaak alleen maar in theorie
toeeigenen. De woorden van haar pausen en leiders, zelfs haar bevrijdingstheologie
en de romantiek van haar basisgemeenschappen zijn te weinig op het leven betrokken.
De christenheid als geheel past zich maar al te graag aan de heersende cultuur aan
en slechts weinigen onder haar leden zijn bereid desnoods, zoals de profeten, de dood
in te gaan voor wat ze voorstaan en verkondigen. Wat haar charismatische rol betreft,
laat de kerk het in deze wereld duidelijk afweten.
Daar echter onze samenleving blijkbaar nood heeft aan charismatische impulsen,
zien we hoe het charisma in andere figuren doorbreekt dan de bijbel voorzien heeft
voor de tijd na Jezus van Nazaret. Theologisch gezien, zijn zij de dragers van het
bijbels charisma. Maar wegens de evolutie en differentiatie die intussen op andere
vlakken van de samenleving heeft plaats gehad, zijn de uitingsvormen ervan uiteraard
verschillend. De extatische, visionaire, beeldrijke kenmerken van het vroegere
profetisme ontbreken of komen alleen nog in afwijkende vormen voor.
We moeten dit charisma in de wereld van nu bovendien op twee verschillende
niveaus situeren, nl. op dat van de globale samenleving en op dat van de kleinere
sociale verbanden. Omdat de kerk haar profetische taak in de wereld niet vervult,
zal die wereld haar eigen charisma moeten ontwikkelen. Maar de kerk zelf heeft,
omdat ze zich zo sterk aan de wereld heeft aangepast, ook behoefte aan een charisma
dat kritisch-profetisch naar binnen toe werkt. Laten we die twee niveaus afzonderlijk
bekijken.
In de werldwijde samenleving is het charisma dat kritiek uitbrengt op scheef
gegroeide structuren, ongetwijfeld rationeler en technischer dan bij de aanvang van
de geschiedenis. Daarenboven treedt dit charisma in onze gesegmenteerde
samenleving, waarbinnen de religie nog slechts een klein
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segment beslaat, niet noodzakelijk meer op in religieuze vormen en met beroep op
het woord van God. Ik meen b.v. dat sinds het humanisme de wetenschap en met
haar de universiteit, een deel van de functie van het profetische charisma hebben
overgenomen. De wetenschappen kunnen daarin om beurt de leiding nemen. Op dit
ogenblik is het vermoedelijk de sociologie die het sterkst die kritische functie
uitoefent.
Natuurlijk doet zich ook hier al vlug het verschijnsel van de domesticatie voor.
Een groot deel van de wetenschap staat immers allang in dienst van de staat en van
de economie wier belangen ze legitimeert. Vandaar dat al in de vorige eeuw de
eigenlijke charismatische functie de officiële wetenschapsbeoefening de rug toekeerde
om op te duiken in ‘marginale’ figuren zoals b.v. Karl Marx.
Naast de wetenschap zijn intussen ook andere vormen van maatschappijkritische
charisma's verschenen. Zo is er een kunst ontstaan die constant aanschuurt tegen wat
algemeen aanvaard is; zo zijn er de jeugdculturen die vragen stellen die de
volwassenen eerst afwijzen, maar nadien al vlug assimileren en inpalmen; zo zijn er
de media met hun ‘publieke opinie’ die voortdurend schommelt tussen heils- en
onheilsprofetie.
Is de manier waarop de media het publiek informeerden over de affaire Barschel
niet zelf het produkt van een institutionalisering? Behoort de sensatiepers niet zelf
tot het institutionele systeem van de democratische samenleving? Is ook dat misschien
al een profetendom dat in de pas loopt? Immers, in plaats van de wortels van de
kwaal aan te wijzen leiden de media, in naam van een burgerlijke moraal die niemand
nog echt naleeft, het publiek af met alles bij elkaar oppervlakkige schandalen.
Hoe ook, de kunst, de jeugdcultuur, de publieke opinie, vervullen rollen die
overeenkomen met die van de profeten in het Oude Israël. Zien we deze verbanden
niet, dan begrijpen we uiteindelijk ook de profeten niet en zijn hun boeken alleen
nog maar museumstukken. Wat zich vandaag in onze wereld voordoet aan kritiek
op vastgelopen instellingen is analoog aan het optreden van de profeten in Israël.

Profetisme in de kerk
Nu de kerk in haar geheel grotelijks tekortschiet in haar profetische taak binnen de
samenleving en ze zich structured zo sterk aan die samenleving heeft aangepast,
geldt voor haar een gelijkaardige ontwikkeling. Vanaf het moment dat de kerk met
die aanpassing is begonnen - zeg maar - vanaf de kentering onder Constantijn, vanaf
het ogenblik dus dat de kerk zich

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

779
inrichtte met instituties en structuren, dook het charisma ook in haar weer op en
voerde het oppositie.
In de lijn van de oud-testamentische profeten stonden charismatische
persoonlijkheden op; in de katholieke context: (gecanoniseerde en niet
gecanoniseerde) heiligen, vaak stichters van religieuze orden. Als profeten brengen
zij brede bewegingen op gang in de kerk (de religieuze orden in de katholieke kerk).
Natuurlijk worden ook zij gedomesticeerd. Heiligverklaringen, erkenning van orden
met hun eigen recht zijn, hoe positief bedoeld ook, in feite een inlijving van het
oorspronkelijke charisma. Een ander middel om het charisma in te perken is het
uitdrijven van het profetische. Het is een middel dat de kerk in tegenstelling tot de
maatschappij, gemakkelijk kan hanteren omdat er voor haar een buitenwereld bestaat.
Die uitbanning kan uitlopen op een scheuring in de kerk (b.v. Luther en de reformatie),
maar ook op het ontstaan van een niet-christelijke tegenpartij (Mohammed en de
islam).
In de moderne tijd lijken de uitingsvormen van het binnenkerkelijk charisma
uiteraard wel eens op die van het wereldlijke charisma (van b.v. de wetenschap of
de pers). In dit opzicht kan ook de theologie een profetisch karakter vertonen,
voorzover ook zij nog niet gedomesticeerd is.
Omgekeerd is in de kerk niet alles echt profetisch alleen al omdat het thuis hoort
in de theologische marge of ketters klinkt. Hier gelden dezelfde vragen als die we
aan de media stelden. Geldt de vraag of een Hamburgs nieuwsblad, hoe rebels ook,
misschien toch alweer een ‘ingeburgerd’ verschijnsel is, niet analoog voor vele
theologische succesauteurs die dankzij de kerkelijke banbliksem een hogere oplage
halen? Theologen moeten zichzelf die vragen durven stellen. Immers veel van wat
er zich in een kerk die zich aan deze wereld aanpast, afspeelt is niet te verklaren
vanuit haar eigen wetmatigheden maar vanuit die van de wereld - hoe pijnlijk dit
ook is.
Binnenkerkelijk zou het profetische het meest in overeenstemming zijn met het
wezen van het christendom als het de vorm aanneemt van een gemeenschap en als
gemeenschap - dus reeds enigszins als kerk - voor die kerk als geheel een profetische
rol zou vervullen. De groei van dergelijke gemeenschappen in de kerk is dan ook
een hoopvol teken.
Aangezien het profetische dat in de vorm van een gemeenschap optreedt,
beantwoordt aan wat de kerk eigenlijk als taak heeft, kan het in zekere zin twee
profetische taken tegelijk vervullen: enerzijds de profetische kritiek binnen de kerk
zelf, wier aanpassingsgedrag hiermee onder kritiek wordt gesteld en anderzijds de
profetische kritiek op de samenleving, die eigenlijk de taak van de hele kerk zou
moeten zijn.
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Veel van wat ik hier gezegd heb, is voor discussie vatbaar. Het een en ander moet
allicht gecorrigeerd worden. Trouwens, zoals ik in het begin al nadrukkelijk heb
gezegd, hier is slechts één bepaald aspect van het verschijnsel profetisme behandeld.
Het is echter een aspect dat we niet mogen verdringen, namelijk de band tussen de
oud-testamentische wereld, waarin het profetisme voorkwam, en wat er zich nu in
wereld en kerk afspeelt. In dat perspectief kunnen we de vraag niet ontlopen, waar
en in welke vorm we vandaag het profetische menen te (h)erkennen en waar wij
onszelf situeren.
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Het foute denken1
Pieter Pekelharing
In wat volgt wil ik het over twee filosofen hebben die politiek fout waren: Nietzsche
en Heidegger. Over hoe ‘fout’ Nietzsche was valt nog te twisten, over Heidegger
niet meer. Heidegger was, zoals bekend, een overtuigd Nationaal Socialist. Hoe
konden zulke belangrijke filosofen zulke afschuwelijke politieke standpunten
huldigen? Van wat voor aard was de samenhang tussen hun filosofie en hun politiek?
Grofweg kunnen we ten aanzien van het verband tussen filosofie en politiek drie
posities innemen:
1) we kunnen de filosofie een groter gewicht toekennen dan de politiek en er van
uitgaan dat als iemands filosofie fout is, haar politiek ook fout is;
2) we kunnen omgekeerd, zoals bijvoorbeeld tal van marxisten, de politiek de
functie van ‘onderbouw’ toekennen en filosofie als een antwoord of als een
verwerking beschouwen van politieke Verlangens en behoeften;
3) en tenslotte kunnen we er van uitgaan dat er dikwijls, maar niet altijd, een
verband tussen beide bestaat, dat soms diep en soms oppervlakkig kan zijn,
maar waar in het algemeen niets zinnigs over te zeggen valt, omdat filosofie en
politiek nu eenmaal geen benamingen zijn voor een natuurlijke soort en het niet
duidelijk is waarom filosofie belangrijker voor de politiek zou zijn (of
omgekeerd) dan, bijvoorbeeld, het recht, de literatuur, of de sociologie. In dit
laatste geval gaat het er niet om dat de filosofie niet politiek of de politiek niet
filosofisch zou zijn: natuurlijk hebben politiek en filosofie met elkaar te maken,
maar de relatie is eerder horizontaal dan hiërarchisch, eerder wisselend dan
constant, meer een kwestie van deliberatie dan principes, eerder labyrintisch en
vertakt dan principieel en eenduidig.

Ik laat het tweede perspectief in dit artikel buiten beschouwing, omdat het vanuit
mijn invalshoek teveel op het spiegelbeeld lijkt van het eerste. De eerste twee
perspectieven vormen naar mijn mening typisch modernistische

1

Met dank aan A. Mol, T. Swierstra en I. Tramm.
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varianten, het derde perspektief een typische postmodernistische variant van de relatie
tussen filosofie en politiek.

Filosofie als plaatsbepaler
In het algemeen geldt, dat hoe meer achting men voor de filosofie heeft als naam
voor een natuurlijke soort, hoe meer men geneigd zal zijn voor (1) te kiezen: voor
de overtuiging dat een foute of goede politiek alleen op foute of goede filosofische
gronden mogelijk is. Vandaar dat in het huidige debat over Heidegger en Nietzsche
niet alleen hun filosofie in het geding is, maar ook de filosofie als plaatsbepaler en/of
plaatshouder van het openbare leven. De filosofie wordt in deze optiek belangrijker
naarmate ze als leverancier wordt beschouwd van kennis of regels die onvermijdbaar
zijn en niet te verloochenen vallen, zonder je wezen en/of het wezen van de
samenleving te verloochenen. ‘Wij filosofen’, schreef Heideggers leermeester Husserl
in de Krisis der europaeischen Wissenschaften, ‘zijn de functionarissen van de
mensheid2. De persoonlijke verantwoordelijkheid voor ons ware zijn als filosofen,
onze innerlijke persoonlijke roeping, draagt in zich zelf tegelijkertijd de
verantwoordelijkheid voor het ware zijn van de mensheid’.
Wat ik opvallend vind in het debat rond Heidegger is hoe vaak voor- en
tegenstanders van zijn filosofie het eens zijn met de uitspraak van Husserl, dat
filosofen de functionarissen van de mensheid zijn. Het gevecht dat zij denkend
leveren, hun poging achter de aard van het ware, het goede en het schone te komen,
en de wortels van onze existentie of de rede bloot te leggen, is een gevecht waarbij
in laatste instantie niet alleen zij zelf gediend zijn, maar ook de mensheid.
Dit gold in ieder geval zeker voor Heidegger, voor wie om zo te zeggen, ‘das je
eigene Dasein’ onmiddellijk vertaalbaar was in ‘das je eigene Deutschsein’ en ‘das
je eigene Deutschsein’ op zijn beurt model stond voor de wijze waarop elk volk zijn
unieke bestemming moest vinden. Wat men Heidegger kwalijk neemt, is niet zozeer
dat een filosofisch project een politieke vorm aannam, maar dat een project dat
filosofisch tekort schoot een politieke vorm aannam. Zo nemen volgelingen van
Levinas het Heidegger kwalijk dat hij ‘het zijn’ en niet ‘de ander’ probeerde te denken,
en daarbij ‘de ander’ onder het neutrum ‘zijn’ subsumeerde: Heidegger be-

2

E. Husserl, Die Krisis der europaeischen Wissenschaften und die transzendentale
Phaenomenologie, Den Haag, 1954, I, paragraaf 7.
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ging dus een ontologische (of antropologische) misstap en was daardoor politiek en
ethisch fout. Hij was dus niet op politieke en ethische gronden, maar hij was op een
diepe ontologische (of antropologische) manier fout. U begrijpt: als je het ontologisch
al bij het verkeerde eind hebt, dan kun je het hoogstens per toeval nog bij het ethisch
en politiek juiste eind hebben.
Dezelfde manier van redeneren vind je terug bij Habermas. Hoe bescheiden
Habermas' filosofische pretenties ook zijn, hoe hard hij er ook op mag hameren dat
de filosofie de politiek niets substantieels te bieden heeft en slechts regels of
procedures verschaft voor het toetsen van geldigheidsaanspraken in verschillende
soorten discussies, dat neemt niet weg dat een boek als de Philosophische Diskurs
der Moderne3 een buitengewoon politiek boek is. Dit is des te opvallender als men
zich realiseert dat er in het boek nauwelijks politiek geargumenteerd wordt. Filosofen
als Nietzsche, Heidegger en Derrida wordt niet verweten dat ze onzinnige, magere
of hoogdravende politieke voorstellen doen, maar dat hun voorstellen op filosofische
gronden niet deugen. Wat Habermas wil kunnen aantonen, anders gezegd, is dat deze
filosofen de dwangloze dwang van het betere argument geweld aandoen en daardoor
op een onverantwoorde politiek uitkomen. Ze zijn dus fout omdat ze tegen de rede
zondigen en dat is iets wat op zuiver intern-filosofische wijze wordt vastgesteld.
Tegenover de achtergrond van een geschiedenis waarin hoofdzakelijk filosofen
voorkomen, poogt Habermas aan te tonen waarom de normen die Nietzsche en
Heidegger hanteerden ongeldig waren, het propositionele gehalte van hun theorie
onwaar was en hun denken eerder het spiegelbeeld vormde van de
subjectiviteitsfilosofie - Habermas spreekt van een ‘omgekeerd fundamentalisme’ dan dat hun denken er definitief mee brak. U begrijpt: wie verstrikt raakt in de netten
van de subjectiviteitsfilosofie, volgt niet alleen een filosofisch, maar ook een politiek
doodlopende weg.
Heidegger en Nietzsche begingen dus geen historsche of politieke fouten, d.w.z.
fouten die je door vergelijking, interpretatie en het bedenken van tegenvoorbeelden
kunt verduidelijken, maar ze begingen fouten van ahistorische en legislatieve aard:
ze overtraden de (volgens Habermas slechts intersubjectief i.p.v. subjectief, slechts
universeel-pragmatisch i.p.v. bewustzijnsfilosofisch te reconstrueren) statuten van
de rede. Ze hielden zich niet aan de reglementen van het denken. Wat ze te berde
brachten was niet rationeel. Het waren, kortom, geen goede filosofen, en wie zich
op filoso-

3

J. Habermas, Der Philosophische Diskurs der Moderne, Suhrkamp, Frankfurt a/M, 1985.
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fische dwaalwegen bevindt, zo luidt de boodschap van Habermas, gaat onherroepelijk
ook politiek de mist in.
Deze premisse, dat een ‘verkeerde’ filosofie tot een verkeerde politiek leidt, is een
premisse die Habermas met Nietzsche en Heidegger deelt. Hoezeer Nietzsche en
Heidegger van Habermas (en natuurlijk ook van elkaar) verschillen, alle drie zijn ze
de overtuiging toegedaan, dat wat Nietzsche met zijn filosofische voorgangers,
Heidegger vervolgens met Nietzsche, en Habermas op zijn beurt weer met Nietzsche
en Heidegger heeft gedaan, van groot gewicht is voor het politieke klimaat in een
land. Als de filosofische grondslagen van het openbare leven niet kloppen, kan het
openbare leven ook niet kloppen.
Nu leidt het geen twijfel dat Habermas' verdediging van het recht op burgerlijke
ongehoorzaamheid4, zijn analyses van kapitalistische crises, zijn kritiek op de
dominantie van het cognitief instrumentele handelen en op pogingen, moderne
samenlevingen door middel van het recht een publieke moraal op te leggen, minder
apocalyptisch, minder hatelijk en veel meer vanuit een deelnemersperspectief zijn
geformuleerd dan de ofwel totaal-kritische ofwel totaal-affirmatieve uitspraken van
Nietzsche en Heidegger. Habermas bedrijft politieke analyses, waar je als burger (in
de zin van ‘citoyen’ in plaats van als ‘bourgeois’) wat aan hebt: iets wat de
burgershatende Nietzsche en Heidegger nooit over hun hart konden verkrijgen en
slechts als tijdverspilling zouden hebben beschouwd.
Punt is echter dat de minachting die Nietzsche en Heidegger aan de dag legden
voor liberale en/of sociaaldemocratische vormen van politiek nog steeds niet hoeft
te betekenen dat Nietzsche en Heidegger geen goede, interessante en misschien zelfs
wel voorbeeldige filosofen waren. Wie wil zeggen dat het goede filosofen waren,
zal echter eerst moeten breken met het idee dat de filosofie, om goed te zijn, ook
politiek goed moet zijn.

Filosofie als vocabulaire
Daartoe zullen we van de eerste benadering van de relatie tussen filosofie en politiek
moeten overstappen naar de derde: de benadering waarin filosofie en politiek niet
op voorhand als namen voor een natuurlijke soort worden beschouwd, maar als
vocabulaires, waarmee je verschillende dingen kunt doen, die nu eens nauw met
elkaar samenhangen en dan weer

4

Vgl. J. Habermas, Die Neue Unuebersichtlichkeit, Suhrkamp, Frankfurt a/M, 1985.
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niets met elkaar te maken hoeven te hebben. Ik ben me ervan bewust dat deze
omschrijving vaag is, maar hoop dat hieronder duidelijk wordt wat ik bedoel. Laat
ik beginnen met een voorbeeld: voor Habermas is zonder meer duidelijk dat filosofie
over rationaliteit gaat, i.e. over standaards die niet te vermijden vallen en slechts op
straffe van een ‘performatieve tegenstelling’ genegeerd kunnen worden. De regels
van de rationaliteit zijn dus regels die je niet kunt ontkennen zonder ze te bevestigen.
Hieruit volgt dat wat voor resultaten we op wat voor gebied ook bereiken, ongeacht
of het nu om normen, proposities of de expressie van gevoelens gaat, die resultaten
(of als het om procedures gaat: die procedures) discursief getoetst kunnen worden
aan de verzameling van regels die de rede van huis uit al bezit.
Dit nu is vanuit het derde perspectief niet mogelijk. Aanhangers van het derde
perspectief zullen niet ontkennen dat we criteria kunnen ontwikkelen voor het toetsen
van proposities, normen en passende manieren van reageren, maar ze geloven niet
dat er regels zijn die zo allesoverkoepelend en ‘hard’ zijn dat je ze niet kunt ontkennen
zonder ze te bevestigen. Aanhangers van het derde perspectief zullen er op wijzen,
dat als er inderdaad objectieve of rationele standaards bestaan, d.w.z. regels die zelf
bepalen wat als een argument voor die regel telt, ze voor altijd immuun zouden
moeten zijn tegen elke vorm van verandering, omdat elke criticus van die regels
ofwel gedoemd is tot zelfreferentiële inconsistentie, ofwel van irrationaliteit kan
worden beticht als hij ze niet aanhaalt. Bovendien zullen ze er op wijzen dat er veel
te veel van zulke regels zijn, omdat het altijd mogelijk is figuren die met, bijvoorbeeld,
het fundamentalisme willen afrekenen, als omgekeerde fundamentalisten en figuren
die het einde van de filosofie aankondigen als herschrijvers van de filosofie te
beschouwen. Met het argument van de performatieve tegenstelling kun je wat dat
betreft alle kanten op. In La Mythologie Blanche5 gebruikt Derrida het, ironisch
genoeg, om aan te tonen dat elke poging, zuiver te denken en zonder metaforen te
spreken tot metaforisch taalgebruik leidt. In Zeit und Sein6 stelt Heidegger vast dat
niet de rede of de rationaliteit, maar juist de metafysiek onontkoombaar is: je kunt
haar niet ‘ueberwinden’, maar alleen ‘verwinden’. En Putnam7 tenslotte, heeft onlangs
op basis van dit argument geprobeerd te laten zien, dat hoe we ook over rationaliteit
denken, we dit juist nooit in termen van criteria kunnen doen, omdat telkens

5
6
7

J. Derrida, La Mythologie Blanche, in Marges, Minuit, 1972.
M. Heidegger, Zeit und Sein, in Zur Sache des Denkens, Tübingen, 1969.
H. Putnam, Reason, Truth and History, Cambridge University Press, 1981.
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weer blijkt dat de taal waarin die criteria zijn geformuleerd zelf niet aan die criteria
voldoet.
Deze niet-criteriale conceptie van rationaliteit past nu precies in het straatje van
het derde perspectief. In deze visie wordt immers erkend dat we weliswaar normen,
proposities en gevoelens kunnen toetsen, maar niet het vocabulaire waarin deze zijn
geformuleerd. Normen, etc., kunnen weliswaar geldig of ongeldig zijn, maar een
heel vocabulaire niet; en dit wordt des te nijpender als men zich realiseert dat de
keuze voor een vocabulaire vaak net zo belangrijk is als het argumentatieve oplossen
van problemen binnen dat vocabulaire. Nu zou men hier decisionistische conclusies
uit kunnen trekken, maar dat hoeft niet. Dat hoeft niet, omdat ‘mensen van iets
overtuigen’ niet hetzelfde hoeft te betekenen als ‘goed kunnen argumenteren’. Al
kun je een vocabulaire niet argumentatief weerleggen, je kunt wel verhalenderwijs
vergelijkingen maken en alternatieven aandragen. Foucault bijvoorbeeld heeft zich
in zijn drie delen over de geschiedenis van de seksualiteit niet voor niets zo uitgebreid
met de Griekse en Romeinse oudheid beziggehouden. Het effect van zijn studie was
een toegenomen rijkdom en variatie in het soort ethische keuzes dat je kunt maken.
Daarmee heeft hij het bestaande ethische vocabulaire weliswaar niet weerlegd - hij
heeft niet bewezen dat het ongeldig was - maar hij heeft het wel zwakker gemaakt.
Je tijd spenderen met vragen als ‘Hoe kon men ooit op het idee komen dit probleem
zo te stellen?’ of ‘Waarom beschouwde men de oplossing van dit probleem als het
centrale probleem?’; net doen, kortom, alsof je lichtjaren ver van het betreffende
vocabulaire vandaan woont, kan heel zinvol zijn als je anderen ervan wilt overtuigen
dat hun problemen niet op het niveau van de oplossingen, maar van de
problematiseringen liggen.
We lijken heel ver van Nietzsche en Heidegger te zijn afgedwaald, maar het
tegendeel is waar. Wat hun manier van filosoferen betreft zijn het namelijk typische
en in veel opzichten voorbeeldige vertegenwoordigers van het derde perspectief. Na
het lezen van Nietzsche en Heidegger krijgt men de indruk dat de filosofie eerder
een ‘kunst’ dan een ‘natuurlijke soort’ is, en meer om ‘oorspronkelijkheid’ dan het
blootleggen van de tijdloze regels van de rationaliteit draait. Een goede filosoof is
bij Heidegger en Nietzsche iemand, die er in geslaagd is een vocabulaire te
ontwikkelen, dat zo raak en krachtig is, dat het werk van de voorgangers na het lezen
van deze filosoof alleen nog kunstmatig klinkt. De filosoof is bij Heidegger en
Nietzsche de veroorzaker van het nieuwe. De redenen komen pas achteraf, nadat het
nieuwe zich gevestigd heeft. Het zijn de historici,
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niet de filosofen die de breuk tussen het oude en het nieuwe met redenen helen8.
Het is geen toeval dat Habermas een filosoof als Rorty - een van de belangrijkste
vertegenwoordigers van het derde perspectief - juist vanwege zijn Nietzscheanisme
veroordeeld heeft. Habermas verwijt Rorty dat hij met ‘het Nietzscheaanse pathos
van een linguistisch geherformuleerde levensfilosofie de nuchtere inzichten van het
pragmatisme in nevelen gehuld heeft’9. Rorty heeft onlangs hierop geantwoord, dat
dit klopte, maar dat, waar Habermas van ‘benevelen’ had gesproken, hij liever van
‘verhelderen’ sprak.

De filosoof als puritein
Aangezien er vanuit het derde perpectief geen intrinsieke band te ontdekken valt
tussen filosofie en politiek, wordt het des te belangrijker je af te vragen, waarom
Nietzsche en Heidegger dit verband zelf zo gelegd hebben. Als het je zinloos lijkt,
hen te verwijten dat ze niet zuiver genoeg zouden hebben nagedacht - als je niet vindt
dat hun werk bijzonder irrationeel, conceptueel onsamenhangend of incoherent is,
of zichzelf performatief tegenspreekt, hoe moet je dan de scheidslijn trekken tussen
hun filosofisch werk en hun politieke uitspraken?
Je zou kunnen beginnen met dat te doen op de manier van Foucault. Voor Foucault
‘the key to the personal poetic attitude of a philosopher is not to be sought in his
ideas, as if it could be deduced from them, but rather in his philosophy-as-life, in his
philosophical life, his ethos’10. Foucault heeft in zoverre gelijk, dat de relatie tussen
iemands concrete politieke attitude en haar filosofische theorie vaak zeer
gecompliceerd ligt. Bovendien heeft hij gelijk dat politieke attitudes, politiek gezien,
vaak meer tellen dan ‘theorieën’, omdat je historisch kunt aantonen dat zelfs de
‘beste’ theorieën nauwelijks bescherming hebben geboden tegen desastreuze politieke

8

9
10

Het is misschien bevreemdend, Heidegger een filosoof van het nieuwe te noemen. Zoals
bekend achtte Heidegger het immers de taak van de filosofie, de ‘kracht’ te bewaren ‘van de
meest elementaire woorden waarin het Dasein zich uitspreekt’ (Heidegger, o.c., 220). Wat
Heidegger echter nooit duidelijk maakte was het verschil tussen de kracht van het
oorsponkelijke woord en de kracht van zijn neologismen. Wie het werk van Heidegger leest
merkt al gauw hoe miniem het verschil is tussen oorspronkelijkheid en jargon, tussen de
banden met het verleden herstellen en ze doorsnijden.
Habermas, o.c., 1985a, p. 242.
M. Foucault, Politics and Ethics: an Interview, in The Foucault Reader, Pantheon Books,
1984, p. 374.
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keuzes. Foucaults benadering heeft daarenboven het voordeel, dat het discussies een
stuk makkelijker maakt, omdat men bij conflicten niet meteen het gevoel hoeft te
hebben dat vanwege de intrinsieke connecties tussen allerlei gebieden, onenigheid
op het ene gebied onmiddellijk tot onenigheid op het andere gebied moet leiden,
waardoor als het ware op elk moment je hele identiteit op het spel kan staan.
Ik heb echter het volgende probleem met Foucaults voorstel de aandacht wat meer
op attitudes en wat minder op theorie te richten. Ik heb namelijk de indruk dat dat
nu precies hetgeen was wat Nietzsche en Heidegger ook al vonden. Je hoeft Foucaults
pleidooi, om naar ‘concrete politieke attitudes’ te kijken, maar een kleine slag te
draaien en je komt terecht bij wat Habermas het benevelende pathos van de
levensfilosofie noemde. En pathetisch waren Nietzsche en Heidegger. Pathetisch in
hun afwijzing van theorie als metafysisch verhulde vorm van macht, pathetisch in
hun pleidooi voor een integere, authentieke manier van leven, pathetisch in hun
gevecht met de filosofie, dat gevoerd werd in de overtuiging dat het gevecht om de
filosofie een gevecht om Europa, het Westen, of Duitsland was; en pathetisch tenslotte
in hun haat voor de drie m's: voor het momentane, het moderne en het verkopen van
meningen. Zowel Nietzsche als Heidegger verfoeiden het stadsleven, verheerlijkten
de eenzame schepper en probeerden zichzelf als stichters van nieuwe culturen en
mensen te zien. Zij waren geen uilen van Minerva, uitvliegend bij het vallen van de
schemering, maar adelaars, die op de wieken gingen bij het aanbreken van een nieuwe
dageraad. Wat hen ondanks hun verschillen met elkaar verbond en representatief
maakte voor vele intellectuelen in hun tijd en misschien ook nog in onze tijd, is een
grenzeloos soort puritanisme. Ik geloof dat het vooral dit puritanisme is, dat voor
een belangrijk deel hun politieke opstelling verklaren kan. Krab aan het mooi gelakte
vernis van hun nihilisme en je vindt daaronder een boze puritein. Een puritein zonder
God weliswaar, maar vol verlangen zichzelf te overtreffen, de wereld naar zijn hand
te zetten, het lot te temmen, de instincten aan zich te onderwerpen en het leven door
ascese meester te worden. Het is opvallend hoe sterk Max Webers ideaaltype van de
puritein in Nietzsches en Heideggers kritiek op de moderniteit doorklinkt. Nietzsches
roep om sterke individuen, de vroege Heideggers pleidooi voor ‘Entschlossenheit’,
‘Umbruch’, ‘Aufbruch’ en ‘Einbruch’, hun beider dédain voor het beschouwende
‘theoriein’ en hun nadruk op arbeid, discipline en scheppend handelen: als je alleen
deze passages uit hun werk licht - en even hun zelfspot en ironie vergeet - dan
beschrijven ze tesamen de herfsttij van het puritanisme.
Wat Nietzsche en Heidegger bovenal vreesden, was terecht te komen in
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een wereld, waarin hun soort kunstzinnige, filosofische en politiek geïnteresseerde
intellectuelen overbodig en ‘freischwebend’ geworden waren. Ze vreesden terecht
te komen in een ‘brave new world’ van louter pragmatisch denkende genotszoekers.
Een wereld zonder nieuwe openbaringen van het zijn, of wat het zelfde is: met veel
te veel nieuwe openbaringen van het zijn. Een wereld, die niet subliem of
ontzagwekkend meer is, waarin iedereen een beroep en niemand een roeping heeft,
er voor de puritein geen plaats meer is en men het zijn vergeten heeft. Een wereld,
kortom, zonder grandeur, traditie of diepe gemeenschapszin, geparticulariseerd en
geprivatiseerd, en geheel in beslag genomen door de techniek en de ‘commerce’, het
grote gezelschapsspel van de markt, de mode en het eindeloze verkeer.
M. Weber gebruikte het ideaaltype van de puritein om te verklaren wat er zo uniek
en ontzagwekkend was aan de opkomst van het kapitalisme. Nietzsche en Heidegger
maken van een zelfde soort type gebruik, om te verklaren waar het sinds de opkomst
van de moderniteit in het openbare leven aan schort: aan lieden van het zelfde gehalte
als Max Webers puriteinen, worstelend om het modernisme zo te hervormen dat ze
er zelf in gedijen konden. Het is opvallend hoe je het werk van een andere
intellectueel, dat tegelijkertijd met Sein und Zeit11 verscheen en tendensen à la
Nietzsche en Heidegger juist verfoeide, Benda's Trahison des Clercs12 in het zelfde
licht kunt plaatsen. En wel door inhoud en titel - het verraad van de intellectuelen zo te lezen, dat je het ‘des’ (‘van’) dubbel leest: de intellectuelen dus niet alleen
verraad begingen, maar ook door de moderne tijd verraden werden; de intellectueel,
kortom, als het lijdend voorwerp, in plaats van als het subject van de revolutie die
hij als Verlichter had helpen ontketenen13.

11
12
13

M. Heidegger, Sein und Zeit, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1979.
J. Benda, La Trahison des Clercs, 1927, Grasset, Paris, 1975.
Ik ben op de heuristieke kracht van M. Webers ideaaltype van de puritein geattendeerd door
het werk van Z. Bauman (Z. Bauman, Legislators and Interpreters, Polity Press, 1987,
hoofdstuk 10). Volgens Bauman: ‘The search for the Puritan, for his unique characteristic,
for his formidable historical accomplishment, started in earnest when the thinkers pondering
the direction their society had been taking first sensed, then loudly proclaimed that it had
veered away from the original plan, that it was taking a wrong turn, that something of vital
importance was missing or about to disappear... - they all groped towards something uncannily
similar to Weber's model; this as yet unnamed Puritan stood behind the grandeur of modern
civilization, while his withdrawal or eviction spelled the trouble to come’ (150-151).
Het zou interessant zijn na te gaan in hoeverre Heideggers ‘Kehre’ en latere nadruk op
‘Gelassenheit’, in plaats van authenticiteit, als een poging kan worden beschouwd, de
puriteinse trekken van onze beschaving ter discussie te stellen.
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Ik zou willen beweren dat het vooral de puritein in Nietzsche, Heidegger en wie weet
ook in ‘ons’ is, die zich verzet tegen een consequente overgang van het eerste naar
het derde perspectief en wat dat betreft: de overgang van de grandeur van het
modernisme naar de ironie van het postmodernisme. Er is een enorme spanning in
het werk van Nietzsche en Heidegger tussen hun zucht, in het reine te komen met
iets dat groter is dan zij zelf en de manier waarop hun kritiek op de metafysiek die
zucht steeds weer ondermijnt. Telkens komen ze weer in het vaarwater terecht van
het verachte pragmatisme, en van de filosofie als manier om je eigen leven meester
te worden, in plaats van iets dat groter is dan dat. Zodra je hen echter ziet als
orkestreerders van hun eigen in plaats van het openbare leven; zodra je met, zeg
maar: de late Rawls akkoord gaat, dat in een ‘konstitutionele demokratie de publieke
konceptie van rechtvaardigheid zo veel mogelijk onafhankelijk (cursivering door
mij) dient te zijn van kontroversiële filosofische en religieuze doctrines’14; en zodra
je het principe van tolerantie ook op de filosofie van toepassing laat zijn, kun je de
puritein in Nietzsche en Heidegger vriendelijk de hand schudden en hun politieke
uitspraken verder vergeten. Er is niets tegen Nietzsches en Heideggers voortdurende
poging tot zelfoverstijging, niets tegen het sublieme, het betekeniszwangere woord,
tegen gevaarlijk leven en dat gestalte geven in taal die gedompeld lijkt in de nevelen
van de kosmos, niets kortom, tegen het verlangen, ongewone dingen onder woorden
te brengen - zolang dat alles maar onder het principe van tolerantie valt, en streng
gescheiden wordt van de politiek. Zodra we echter, zoals Heidegger en Nietzsche,
de filosofie als een noodzakelijk fundament onder het openbare leven opvatten, en
onszelf dwingen in, bijvoorbeeld, Nietzsches werk zo'n fundament te zien, krijgen
we van die uitspraken à la Goebbels dat ‘wie om een prijs dobbelt... ook iets moet
durven in te zetten, en daarom hebben wij Nietzsches woord tot waarheid gemaakt:
“heb de moed gevaarlijk te leven”. Grote projecten kunnen echter niet worden
doorgevoerd, zolang ons dozijnen partijen voor de voeten lopen. Deze partijen maken
geen Geschiedenis, ze maken slechts geschiedenisjes. Vandaag de dag spreekt in
naam van het rijk één man en in zijn stem weerklinken de stemmen van 66 miljoen
mensen’15.

14
15

J. Rawls, Justice as Fairness: Political not Metaphysical, in Philosophy and Public Affairs,
nr. 13, 1985, p.223.
Geciteerd in K. Loewith, Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933, Metzler Verlag,
1986, p. 140.
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De filosoof als pluralist
Als we ons uitsluitend op de filosoof richten, die uit hun teksten tevoorschijn komt,
op de figuur die door deze teksten geconstitueerd wordt, in plaats van op de kleine,
vaak akelige mensjes die ze geschreven hebben16, zijn Nietzsche en Heidegger
inspirerende voorbeelden voor hoe je filosofie zou kunnen bedrijven vanuit het derde
perspectief. Als politici echter worden ze rancuneuze puriteinen en weerkaatst hun
werk slechts de doodskreet van een stervende klasse intellectuelen. Wat ze in de
politiek niet voor elkaar kregen, was nu precies datgene waar ze als filosoof in
uitblonken: hun vermogen intens gekoesterde en moeizaam verworven inzichten te
herzien, te laten vallen, te keren en telkens opnieuw te beginnen, tot het einde toe.
Niemand heeft wat dat betreft het leven van deze filosofen mooier verwoord dan
T.S. Eliot in de volgende passages van zijn gedicht East Coker17:
Hier ben ik dan (...)
Probeer woorden te leren gebruiken, en elke poging
Is een totaal nieuw begin, en een verschillende soort mislukking
Omdat een mens alleen maar geleerd heeft woorden te beheersen
voor wat hij niet meer heeft te zeggen, of voor een manier waarop
Hij niet langer geneigd is het te zeggen. En zo is elke poging
Een nieuw begin, een strooptocht in het onverwoorde (...)
Er is enkel de strijd om te heroveren wat verloren ging,
Gevonden werd, en verloren, telkens opnieuw; en nu, in
omstandigheden
Die ongunstig lijken. Maar wellicht is er winst noch verlies.
Voor ons is er enkel het proberen. De rest is niet onze zaak.

Tot slot wil ik er op wijzen dat hier niet voor een of andere vorm van relativisme
wordt gepleit. Wie voor een meer nominalistische benadering

16

17

‘A great work’, volgens de literatuurcriticus W. Booth, ‘establishes the “sincerity” of its
implied author regardless of how grossly the man who created that author may belie in his
other forms of conduct the values embodied in his work. For all we know, the only sincere
moments of his life may have been lived as he wrote his novel’ (W. Booth, The Rhetoric of
Fiction, University of Chicago Press, Chicago, 1961, p. 75). Vergelijk het schitterende
Nietzsche. Life as Literature van Nehamas (A. Nehamas, Nietzsche. Life as Literature,
Harvard U.P., 1985), die Booth's stelling als leidraad heeft gebruikt voor de interpretatie van
Nietzsches werk. Overigens zou het al te gemakkelijk zijn alles wat fout of slecht was aan
Nietzsche of Heidegger af te schuiven op de ‘schrijver’ van het werk, niet op de ‘filosoof’,
die door de teksten van deze ‘schrijver’ wordt geconstitueerd. Punt is echter dat de ‘filosoof’
inspirerend en de moeite van het kritiseren waard is, terwijl de ‘schrijver’ vaak maar een min
mannetje was.
T.S. Eliot, Four Quartets, (vertaling H. Servotte), DNB/Ambo, Antwerpen, 1983, pp. 86-87.
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van filosofie en politiek pleit, beide van elkaar probeert los te koppelen en zich voor
de filosofie op het principe van tolerantie beroept, tracht een visie te ontvouwen,
waarin beide niet ‘relatief’, maar juist ontzaglijk belangrijk zijn: het één als bron van
zelfverrijking, als poging je eigen stem te vinden en als ‘endless responsibility for
one's own discourse, for not resting with words you do not happily mean’18, het ander
als een discussie over criteria van sociale gelijkheid en sociale rechtvaardigheid. Dit
zijn twee activiteiten die over het algemeen moeilijk met elkaar te verenigen vallen
en slechts zelden in elkaars verlengde liggen.
Ik zou, kortom, niet pleiten voor het uit elkaar houden van filosofie en politiek,
ik zou niet trouw proberen te blijven aan de inzichten van het derde perspectief, als
ik er niet van overtuigd was, dat dit zowel de filosofie als de politiek ten goede komt.
En al geloof ik niet dat onze constitutionele democratie een of andere filosofische
waarheid belichaamt - en het wat dat betreft dus niet mogelijk is sceptici of fanatici
te weerleggen - er is niets tegen om voor eigen parochie te spreken en mijn
postmoderne en (sociaal-) democratische lotgenoten te laten zien hoe dom de fanaticus
en de scepticus beide leven, hoeveel moois ze missen, hoe waardevol het pluralisme
kan zijn, en op die manier onszelf een riem onder het hart te steken.

18

S. Cavell, Emerson, Coleridge, Kant, Post-Analytic Philosophy, Columbia University Press,
1985, p. 85.
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Maatschappelijk geëngageerde sociologie1
Harry Hoefnagels
Bij een poging de grote lijnen van mijn sociologie op schrift te stellen, stelde ik met
enige ontsteltenis vast dat ik ver verwijderd ben geraakt van de sociologiebeoefening
die ik in mijn dissertatie La sociologie face aux ‘problèmes sociaux’ bepleitte2. In
mijn sociologie staat niet meer de problematiek van aanvaardbare sociale
verhoudingen, m.n. tussen arbeid en kapitaal, waar het in de sociale strijd altijd om
ging, centraal. De aandacht gaat nu uit naar de grote problemen, waarmee de
maarschappij in onze tijd wordt geconfronteerd: de uitdaging van de ‘grenzen aan
de groei’, de uitzichtloze werkgelegenheidssituatie, het onleefbaar worden van de
samenleving, de impasse waarin het ontwikkelingsvraagstuk zich bevindt. De
vraagstelling is niet meer, hoe binnen onze maatschappij de problemen van het
menselijke samenleven op te lossen, maar hoe de maatschappij opgewassen te maken
tegen het probleem, menselijke toekomst te verzekeren.
Waarom ik anders sociologie ben gaan bedrijven, is gemakkelijk te verklaren: de
ontwikkeling van de maatschappij, die anders verliep dan ik gedacht had, dwong mij
daartoe. De maatschappelijke omstandigheden bij het begin van mijn loopbaan als
socioloog waren heel anders dan nu. De sociologie van toen hoorde bij de
maatschappelijke situatie van toen.
Daarmee rees de vraag: is maatschappelijk geëngageerde sociologie per se bepaald
door de maatschappij waarin zij bedreven wordt? Kan zij wel pretenderen objectieve
kennis van de sociale werkelijkheid te verschaffen? Daarmee was de vraag gegeven,
waaraan dit college gewijd is: wat is maatschappelijk geëngageerde sociologie
wetenschappelijk waard?

1

2

Een lichtjes ingekorte versie van het afscheidscollege van professor H. Hoefnagels s.j.,
UFSIA, Universiteit Antwerpen, 16 december 1987. Oorspronkelijke titel: Wat is
maatschappelijk geëngageerde sociologie wetenschappelijk waard?
De in La sociologie face aux ‘problèmes sociaux’ (Bruges/Paris, 1962) ontwikkelde
gedachtengang werd verder uitgewerkt in De problemen van het menselijk samenleven:
Inleiding tot het sociologisch denken (Roermond/Maaseik, 1964).

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

794

Mijn oorspronkelijke sociologie en hoe ik mij gedwongen zag haar te
herzien
Sociologie, zo redeneerde ik indertijd, moet, om door te dringen tot de door de mensen
beleefde sociale realiteit3, inzicht ontwikkelen in de sociale problematiek die de
mensen bezig houdt. Uitgangspunt daarvoor is dat het samenleven een probleem
doet rijzen: de menselijke verhoudingen moeten aan een regeling worden
onderworpen, die enerzijds de orde verzekert, nodig voor het functioneren van de
smaenleving als maatschappelijk systeem, en die anderzijds zo is dat de mensen er
vrede mee nemen. Dit probleem verandert met de economische ontwikkeling: zolang
de voorziening in de noodzakelijke bestaansmiddelen een hachelijke zaak is, moeten
de mensen zich erin schikken dat de maatschappij hiërarchisch geordend is en weinig
vrijheid laat; naarmate deze voorziening dankzij de economische ontwikkeling minder
zorgen baart, worden meer egalitaire en meer vrijheid biedende regelingen mogelijk4.
De snelle moderne economische ontwikkeling doet telkens opnieuw de vraag
rijzen, of, gezien de toegenomen economische mogelijkheden, de gisteren nog
noodzakelijke regeling niet wijken kan voor een regeling meer in overeenstemming
met de idealen van vrijheid en gelijkheid. Die vraag ontketent sociale strijd: de door
de bestaande regeling benadeelden achten grotere gelijkheid verenigbaar met het
ordelijk functioneren van de maatschappij; de maatschappelijk bevoordeelden vrezen
daarentegen dat chaos zal ontstaan. De omstreden vraag is veelal of het sociaal
wenselijk geachte economisch mogelijk is.
Het antwoord op deze vraag mag niet van de sociologie verwacht worden. Het
moet, zo leert de sociale ontwikkeling, via de sociale strijd gevonden worden. De
dialoog die daarin plaats vindt, en de experimenten waartoe hij leidt, moeten leren
inhoeverre het sociaal wenselijk geachte op een bepaald ogenblik economisch
mogelijk is. Van de sociologie mag wel verwacht worden dat zij door verbreiding
van het inzicht, dat sociale vooruitgang door sociale strijd tot stand komt, tot
verzakelijking van de sociale strijd bijdraagt. Vervolgens, dat zij, op grond van wat
de sociale ontwikkeling leert, weet te onderscheiden welke vormen van sociale strijd
wel en

3

4

Een sociologie die dit doet beantwoordt aan wat Max Weber met zijn ‘Sozialwissenschaft’
wil. Men zie: Die Ojectivität sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnisse, in
Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen, 1951, p. 171 e.v.
Deze gedachtengang van Marx heb ik in De problemen van het menselijk samenleven (hfst.
VIII) voorzichtiger en genuanceerder uitgewerkt.
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niet vruchtbaar zijn. Tenslotte, dat zij de richting aangeeft waarin een oplossing
gezocht moet worden. De sociale geschiedenis leert immers hoe uiteenlopende
standpunten naar een gemeenschappelijke opvatting convergeren en dat de sociale
ontwikkeling in een bepaalde richting tendeert. Dat schept de mogelijkheid de in de
toekomst te verwachten consensus te anticiperen.
Hiermee was een sociologie geprogrammeerd die haar aandacht concentreert op
de problemen van het menselijk samenleven binnen de bestaande maatschappij. Voor
haar was het mogelijk, binnen die maatschappij geleidelijk aanvaardbare sociale
verhoudingen te realiseren en problemen van het menselijk samenleven, zoals dat
van het verwerkelijken van vrijheid en gelijkheid en dat van het binden van macht
aan de eisen van recht en rede, bevredigend op te lossen5. Marx' stelling dat een
revolutie nodig is om een einde te maken aan de uitbuiting der arbeiders, acht zij
door de sociale ontwikkeling weerlegd: binnen de bestaande maatschappij blijkt een
sociale vooruitgang mogelijk die geleidelijk alle mensen tot volwaardige leden van
de samenleving laat worden. Omverwerping van de kapitalistische maatschappij
door een klassenstrijd die er zich aan spiegelt, is zinloos. Zinvol daarentegen is de
sociale strijd om binnen de kapitalistische maatschappij meer sociale rechtvaardigheid
te realiseren.
Hoe ik geleidelijk anders sociologie ben gaan beoefenen, mogen enige etappes
van mijn ontwikkelingsgang duidelijk maken. Zo blijkt tevens, hoever ik van de
eertijds uitgezette weg ben afgeweken.
Tot een belangrijke stap brachten mij de havenstakingen in Nederland begin der
jaren '70. Hier was geen sprake meer van strijd voor aanvaardbare sociale
vehoudingen; hier werden loonsverhogingen afgedwongen zonder enige zorg om de
gevolgen voor arbeiders elders. Daarover nadenkend, realiseerde ik mij dat onze
maatschappij het verantwoordelijkheidsbesef dat zij bij loononderhandelingen vraagt,
systematisch ondermijnt door de mensen constant tot onbedachtzaam koopgedrag te
verleiden. Zo kwam ik tot een uitspraak die eerder in Marx' gedachtengang dan in
die van mij paste: onze maatschappij is in tegenspraak met zichzelf; zij vraagt van
haar leden - en moet dat - zich als verantwoordelijke mensen te gedragen; zij is
anderzijds voortdurend bezig - en ook dat moet zij - hen tot onverzadigbare
consumenten te maken.
Mijn overtuiging dat denken aan een radicale maatschappijhervorming

5

De behandeling van deze problemen in De problemen van het menselijk samenleven (hfst.
IX, X, XIV, XV) moest ik naderhand herzien. Men zie Wat heet sociaal? Sociologie kan ook
anders, Baarn, 1983, hfst. III, IV, V.
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zinloos is, was toen al niet meer ongeschokt. De Frankfurter Schule had indruk op
mij gemaakt met haar kritische theorie volgens welke de maatschappelijke
ontwikkeling zich als een natuurproces voltrekt6. Moest niet erkend worden dat wij
uitgeleverd zijn aan een zich volgens haar eigen logica ontwikkelende economie, die
ons telkens weer voor onaangename verrassigen stelt? Als de Frankfurters gelijk
hadden dat dit inherent is aan de inrichting van onze maatschappij, moest ik
vraagtekens gaan zetten bij die maatschappij.
Het eertijds uitgezette pad verliet ik definitief toen de problematiek van de ‘grenzen
aan de groei’ mij tot de overtuiging bracht dat ter verzekering van menselijke toekomst
het maatschappelijk leven moet worden afgestemd op de grenzen die de natuur ons
stelt. Waarom, zo vroeg ik mij af, weet onze maatschappij geen raad met deze
uitdaging? Ik stelde vast dat haar individualistisch opgevatte vrijheid het haar
onmogelijk maakt het lange-termijn belang van allen te laten prevaleren boven
kortzichtig eigenbelang7. Daarmee was ik beland bij een voor mij nieuwe vraag: hoe
komt het dat in onze maatschappij het ‘ieder voor zich’ heerst en de
gemeenschappelijke zaak niet als de zaak van eenieder geldt? Het geloof van de
grondleggers van onze maatschappij dat het algemeen belang verzekerd is als allen
vrijelijk hun eigen belang kunnen nastreven, bleek daarvoor verantwoordelijk. Men
had geen oog voor de sociale problematiek waarvoor de inrichting van de maatschappij
een oplossing moet bieden. Tot die problematiek, zo ging ik nu pas beseffen, hoort
ook het verzekeren van de afstemming van het gedrag der mensen op hun
gemeenschappelijk belang. Tot de problematiek van de sociale grondslagen der
maatschappij kwam ik nog langs een andere weg. De discussie over welvaart en
welzijn van de jaren '60 leerde mij, dat afstemming van het welvaartsstreven op de
eisen van menselijk welzijn onmogelijk is voor een samenleving waarin de mensen
zich niet met elkaar verbonden weten. Het belang van deze sociale verbondenheid
drong tot mij door toen sociologen verontrusting gingen tonen over het verlorengaan
van de sociale samenhang der samenleving8.

6
7
8

Vgl. Max Horkheimer, Traditionelle und kritische Theorie, in: Max Horkheimer, Kritische
Theorie, Band II, Frankfurt, 19682, p. 173-180.
Dit wordt uitvoerig door mij uiteengezet in Vooruitgang zonder groei? Over de noodzaak
van een alternatieve toekomst, Alphen a/d Rijn/Brussel, 1979, pp. 53-57.
Zo: E.W. Hofstee, Vrijheid, gelijkheid en eenzaamheid, afscheidscollege uitgesproken op
30 oktober 1980 te Wageningen; W. Koerse, De samenloze samenleving, in: Beeckaert/Van
Reet/Van Broeckhoven (red), Omtrent wonen, Uitg. Studiecentrum voor Econ. en Soc.
Onderzoek, UFSIA, Antwerpen, z.j., pp. 349-460; Ralf Dahrendorf, Lebenschancen: Anläufe
zur sozialen und politischen Theorie, Frankfurt/M 1979, p. 61 e.v., 67, 112.
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Ik ging inzien dat een aanvaardbare verdeling van rechten en plichten nog geen
bevredigend samenleven verzekert. Duidelijk werd de zaak op een congres gewijd
aan de vraag Wie Sozial ist unser Sozialstaat?9. Daar werd vastgesteld dat de
samenleving ondanks alle sociale vooruitgang niet socialer was geworden. Zij was
harder en killer geworden, van echte menselijke contacten was er steeds minder
sprake en sociale banden vervlakten, met als gevolg dat eenzaamheid een ernstige
sociale kwaal geworden was. Een verklaring bood Hofstee's afscheidscollege Vrijheid,
gelijkheid en eenzaamheid10. Daarin wordt erop gewezen dat de grondleggers van
onze maatschappij geloofden dat individuele vrijheidsontplooiing volstaat om als
zodanig bevredigend samenleven te verzekeren. Ook in dit opzicht hadden zij dus
geen oog voor de sociale problematiek waarvoor de inrichting van de maatschappij
een oplossing moet bieden. Zij wisten nog niet wat wij vandaag vaststellen: dat de
vrijheid moet worden afgestemd op de eisen van als zodanig bevredigend samenleven.
Het werd mij allengs onmogelijk het ontwikkelingsvraagstuk buiten mijn sociologie
te houden. Het verzekeren van menselijke toekomst vraagt de medewerking van de
Derde Wereld; die is niet te verwachten van een Derde Wereld zonder
toekomstperspectieven. Mij afvragend waarom drie ontwikkelingsdecennia zo weinig
uithaalden, ging mij een licht op. De verhoudingen tussen ons, mensen van de
geïndustrialiseerde landen, en de mensen in de Derde Wereld zijn wezenlijk nog die
van de koloniale tijd. Voor ons is de hele wereld nog altijd het jachtterrein van de
blanke man en wij rekenen er nog altijd op dat de mensen daarginds zich als ons
dienstvolk gedragen. Die verhoudingen worden niet meer door koloniale overheersing
in stand gehouden, maar door de ‘vrije wereldmarkt’. Daar zijn de
ontwikkelingslanden, zoals onze arbeiders in de tijd van het ‘laissez faire’, uitgeleverd
aan uitbuiting. Nu het maatschappelijk leven de hele levende mensheid omvat, kan
dat niet meer. Zoals in de nationale gemeenschap de verhoudingen tussen werkgevers
en werknemers op een nieuwe sociale leest werden geschoeid, zo moet dit nu in de
volkerengemeenschap gebeuren. Het ontwikkelingsvraagstuk is de internationale
gedaante die het sociale vraagstuk in onze tijd aanneemt11. Daarmee was ik gedwongen

9
10
11

Aan deze vraag was de eerste dag van het 2e Tönnies-Symposion, gehouden in Kiel op 28-30
oktober 1983, gewijd.
Hofstee, o.c., pp. 2-7.
Mijn gedachten over het ontwikkelingsvraagstuk zijn te vinden in: Het ontwikkelingsvraagstuk
als internationale gedaante van het sociale vraagstuk, in Aspekten van internationale
samenwerking, XVII, 4, pp. 105-111, en Het ontwikkelingsvraagstuk: een internationaal
sociaal probleem van onze tijd, in Nelissen, Akkermans, De Wit (red.), Het verkennen van
sociale problemen, Zeist, 1985, pp. 111-128.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

798
over te gaan naar een sociologie, die weet dat de maatschappelijke kring waarin wij
leven, de hele wereld is gaan omvatten.

Sociologie die maatschappelijk wel en maatschappelijk niet te verklaren
is
Om mijn huidige sociologie te verklaren volstaat een blik op de huidige situatie niet.
Die situatie hoeft immers niet tot een sociologie te leiden, volgens welke de
grondslagen van onze maatschappij tekort schieten en een fundamentele hervorming
van de maatschappij nodig is om de toekomst van de mensheid veilig te stellen. Zij
ontstaat doordat mijn interpretatie van wat wij vandaag de dag beleven mijn visie
op de huidige situatie verandert. De feiten waarop ik bouw kunnen anders gezien
worden en dat leidt tot een andere visie op die situatie.
Men kan minder zwaar tillen aan de beperkingen die het ruimteschip aarde aan
zijn opvarenden oplegt. Men zal dan geen noodzaak zien om het maatschappelijk
leven af te stemmen op het instandhouden van de natuurlijke voorwaarden van
menselijk leven. Men zal mogelijk erkennen dat de milieuaantasting tot staan gebracht
moet worden, maar daarvoor zal men op milieuwetgeving, op ontwikkeling van
technieken om milieuschade te herstellen en op de invoering van milieuvriendelijker
produktieprocessen rekenen.
Wat het werkgelegenheidsvraagstuk betreft zal men erop vertrouwen dat de huidige
economische stagnatie van voorbijgaande aard is. Het moet mogelijk zijn weer tot
een op volle toeren draaiende economie te komen die voor de groei zorgt die onze
maatschappij nodig heeft om problemen zoals dat van de werkgelegenheid aan te
kunnen.
Men zal wel betreuren dat de sociale samenhang van de samenleving verloren
gaat, maar dat zien als een onvermijdelijk gevolg van het abstracter worden van de
maatschappij. Dat is nu eenmaal iets waar de mensen, als zij prijs stellen op hetgeen
onze maatschappij te bieden heeft, mee moeten leren leven.
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Men zal erkennen dat in een interdependent geworden wereld ontwikkelingshulp
noodzakelijk is, maar ontkennen dat een andere wereldorde nodig is om de Derde
Wereld ontwikkelingsperspectieven te bieden. Daartoe volstaat beter doordachte
ontwikkelingshulp die ruimer kan verleend worden als de wereldeconomie weer
aantrekt.
Met deze zienswijze blijft de sociologie aansluiten bij het gangbare
maatschappelijke denken. Zij zal ingaan op wat de mensen vandaag de dag beweegt
en wat in de actuele sociaal-politieke discussie aan de orde wordt gesteld. Haar
probleemstelling wordt bepaald door wat de samenlevende mensen als problemen
zien die dringend om een oplossing vragen.
Met het oordeel dat onze maatschappij niet opgewassen is tegen de problemen die
haar eigen ontwikkeling in deze tijd doet rijzen, ben ik op een afwijkende koers. Nog
meer afstand tot het gangbare maatschappelijke denken neem ik, als ik, mij afvragend
wat onze maatschappij hulpeloos maakt tegenover de grote uitdaging van deze tijd,
betoog dat de grondslagen waarop zij gebouwd is ondeugdelijk blijken te zijn. De
theorie van de maatschappelijke ontwikkeling, die het mij mogelijk moet maken de
huidige situatie is historisch perspectief te plaatsen, brengt mij zelfs tot een conclusie
die zover verwijderd is van de normale denkpatronen, dat ik haar slechts met enige
aarzeling durf te formuleren. Zij luidt: wij beleven een tijd waarvan aflossing van
onze maatschappij door een andere, die op een adequater sociale grondslag is
gebouwd, noodzakelijk wordt. Sociologisch meen ik deze conclusie te kunnen
verantwoorden doordat ik Marx' leer over de maatschappelijke ontwikkeling zodanig
corrigeer dat zij verenigbaar wordt met de ontwikkeling die zich na Marx voltrokken
heeft.

Onze situatie in historisch perspectief
Volgens Marx' theorie12 van het historisch proces waarin maatschappijvormen elkaar
aflossen, is de technisch-economische ontwikkeling, de ontwikkeling van de
produktiekrachten, bepalend voor de gedaante die de maatschappij met de haar
kenmerkende produktieverhoudingen aanneemt. Die theorie vraagt om een aanvulling:
er moet plaats worden ingeruimd voor de wezenlijke rol die het menselijk verlangen
naar aanvaard-

12

Marx' gedachtengang wordt hier weergegeven, zoals deze door hem wordt samengevat in
het voorwoord van zijn Zur Kritik der politischen Ökonomie, opgenomen in de aanhang van
de Ullstein-uitgave van Karl Marx, Das Kapital I, Frankfurt/Berlin/Wien, 19735, pp. 710-721.
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bare sociale verhoudingen in de geschiedenis speelt. Die aanvulling is al nodig om
de sociale ontwikkeling van de laatste honderd jaar te verklaren. Zij is onmisbaar,
wil men Marx' verklaring van de totstandkoming van onze, burgerlijke, maatschappij
sluitend maken.
Marx verklaart wel dat de feodale maatschappij door een andere vervangen werd
- ze stond de door de technische vooruitgang mogelijk wordende economische
ontwikkeling in de weg13; hij verklaart niet waarom nu juist de burgerlijke
maatschappij met haar door hem gekritiseerde vrijheidsrechten tot stand kwam14.
Daarvoor moet verwezen worden naar het door de Verlichting op gang gebrachte
streven, het door tradities beheerste Ancien Régime te vervangen door een
maatschappij, ingericht volgens de eisen van de rede. Zonder dit streven naar een
menselijk aanvaardbare maatschappij is de totstandkoming van de burgerlijke
maatschappij niet te verklaren.
Hier moeten wij een ogenblik bij stil staan, want de grondslagen die onze
maatschappij toen kreeg, zijn er niet alleen verantwoordelijk voor dat lange jaren
van sociale strijd nodig waren om, stapje voor stapje, tot aanvaardbare sociale
verhoudingen te komen, maar ook, dat onze maatschappij hulpeloos is tegenover de
problemen van onze tijd.
Volgens het verlichtingsdenken hoefde voor het realiseren van een menswaardige
samenleving slechts aan allen de gelegenheid geboden te worden naar eigen inzicht
het eigen belang te behartigen. De sociale geschiedenis heeft al geleerd dat daarmee
geenszins sociaal aanvaardbare verhoudingen verzekerd zijn. Wat de huidige
maatschappelijke situatie leert, is dat daarmee het algemeen belang niet verzekerd
is en evenmin als zodanig bevredigend samenleven. Men gaf zich indertijd nog geen
rekenschap van de sociale problematiek van de grondslagen van de maatschappij.
De ervaring moest nog leren dat voor het realiseren van een samenleving van vrije
mensen de vrijheid gebonden moet worden aan hetgeen sociaal en maatschappelijk
vereist is.
Om te verklaren dat de maatschappij zolang op basis van deze gebrekkige grondslag
heeft kunnen functioneren en dat nu pas de noodzaak ontstaat die grondslag te herzien,
kunnen wij weer bij Marx aansluiten. De inrichting van de maatschappij, aldus Marx,
is altijd afgestemd op een bepaalde fase van de technische ontwikkeling. Haar
voortbestaan is verzekerd zolang zij ruimte biedt voor de ontwikkeling van de techniek
en aldus verde-

13
14

Vgl. Manifest der kommunistischen Partei (in: Karl Marx, Die Frühschriften, Kroner Verlag
Stuttgart, 1968, p. 530 e.v.).
Vgl. Karl Marx, Zur Judenfrage, MEGA 1 abt. Bd. 1, 1, pp. 593-596.
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re economische vooruitgang mogelijk maakt. Die ruimte biedt zij niet meer wanneer
een nieuwe fase van de technische ontwikkeling inzet; daarop is zij niet berekend.
Zij wordt dan een obstakel voor de technische vooruitgang. Aangezien de technische
vooruitgang die menselijke vooruitgang mogelijk maakt niet tegen te houden is,
ontstaat er een maatschappelijke crisis die slechts eindigt met de overgang naar een
nieuwe maatschappij, die berekend is op de nieuwe fase van de technische
ontwikkeling. Voor Marx, die erkennen moet dat het kapitalisme een enorme
ontwikkeling van de produktiekrachten heeft mogelijk gemaakt, was het
onvoorstelbaar dat dit economisch stelsel dat de mensen onderwerpt aan het rendement
zoekende kapitaal, de maatschappelijke ontwikkeling afsluit. Met deze
maatschappijvorm moet wel hetzelfde gebeuren als met vroegere maatschappijvormen:
het ogenblik komt - en het is volgens Marx nabij - dat het kapitalisme een obstakel
voor verdere technische en menselijke vooruitgang wordt. Het zal, nadat het door
de ontketening van de produktiekrachten zijn historische opdracht heeft vervuld, zijn
einde vinden, omdat het de volledige ontplooiing van de produktiekrachten die het
‘rijk van de vrijheid’15 mogelijk maakt, verhindert. Het zal plaats maken voor een
nieuwe maatschappij, die volgens Marx de klassenloze communistische maatschappij
zal zijn.
De feitelijke gang van zaken heeft Marx weerlegd: het kapitalisme bleek geen
hindernis voor steeds verdere ontwikkeling van de techniek te zijn; het biedt
onbegrensde mogelijkheden voor de technische ontwikkeling. Marx voorzag niet dat
de technische vooruitgang allengs groter schaduwzijden zou gaan vertonen en dat
de erdoor mogelijk gemaakte, steeds verder opgevoerde, exploitatie van de natuur
een bedreiging zou gaan vormen voor de natuur waarin en waarvan de mens moet
leven.
De noodzaak van een overgang naar een andere maatschappij kon voor Marx
slechts ontstaan doordat de bestaande maatschappij verdere technische ontwikkeling
onmogelijk maakt. Hier dringt zich een correctie op: de maatschappij zal ook door
een andere moeten worden afgelost als de techniek het punt bereikt waar zij de
menselijke toekomst in gevaar gaat brengen. Zij schiet dan niet tekort omdat zij
verdere technische vooruitgang verhindert, maar omdat zij er niet op berekend is de
technische ontwikkeling onder controle te brengen.

15

De volledige ontplooiing van de produktiekrachten zal volgens Marx een maatschappij
mogelijk maken, waarvan de organisatie niet meer bepaald is door de noodzaak in de
menselijke behoeften te voorzien (het ‘rijk van de noodzaak’), maar door de eisen die de
menselijke vrijheid stelt (het ‘rijk van de vrijheid’). Vgl. Karl Marx, Das Kapital
(Ullstein-uitgave), Deel I, p. 765 e.v.
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Marx' beschrijving van de crisissituatie die ontstaat op het ogenblik dat de
produktieverhoudingen niet meer afgestemd zijn op de technische ontwikkeling, doet
sterk denken aan wat wij vandaag de dag beleven. Het maatschappelijk denken
onderkent niet wat er aan de hand is. Men kan zich niet voorstellen dat de problemen
die binnen de bestaande maatschappij ontstaan - het werkgelegenheidsprobleem, de
stagnerende economie, het teloorgaan van het maatschappelijk
verantwoordelijkheidsbesef - binnen de bestaande maatschappij onoplosbaar zijn.
Men ziet niet dat het hier slechts om de symptomen van een fundamentele
maatschappelijke crisis gaat. Hetgeen hier aan de gang is, past niet in de bekende
denkpatronen! De diagnose van de toestand van onze maatschappij, waartoe deze
theorie van de maatschappelijke ontwikkeling mij brengt, is daarmee gegeven. De
op gebrekkige sociale grondslagen gebouwde kapitalistische maatschappij heeft
ervoor gezorgd dat de produktiekrachten ontwikkeld zijn die de huidige welvaart
mogelijk maken. De technische ontwikkeling heeft ondertussen het punt bereikt waar
zij de natuurlijke grondslagen van menselijk leven dreigt te vernietigen. In de huidige
fase van de historische ontwikkeling is er een maatschappij nodig die de techniek
onder menselijke controle kan brengen. Die moet een sociale grondslag hebben, die
niet meer de tekortkomingen van de indertijd aan de burgerlijke maatschappij gegeven
grondslag heeft. Die zal vrijheid zodanig aan sociale en maatschappelijke
verantwoordelijkheid moeten binden, dat de solidariteit mogelijk wordt die in onze
tijd voor het verzekeren van menselijke toekomst vereist is16. Om te zien wat de
implicaties van deze diagnose voor de internationale scene zijn, moet nog aandacht
worden geschonken aan een aspect van de maatschappelijke ontwikkeling dat bij
Marx onderbelicht blijft: de uitbreiding van de kring waarin zich het maatschappelijk
leven voltrekt die met de ontwikkeling van techniek en economie plaats vindt17. Die
ontwikkeling heeft in de loop van de geschiedenis een stadseconomie, een regionale
economie, een nationale economie doen ontstaan met de daarbij horende
maatschappelijke orde. In onze tijd doet zij een wereldeconomie

16

17

Dat wereldwijde solidariteit wezenlijk is voor het verzekeren van toekomst voor de mensheid,
wordt telkens weer in rapporten over de huidige wereldsituatie betoogd. Zo: Jan Tinbergen
(coördinator), Naar een rechtvaardiger internationale orde: Een rapport aan de Club van
Rome, Amsterdam/Brussel, 1976, p. 64, 195, 265 en Ervin Laszlo e.a. Goals for Mankind:
A Report to the Club of Rome on the New Horizons of the Global Community, New York,
1977, p. 387 e.v. en 415 e.v.
Marx spreekt weliswaar over de uitbreiding van de markt, die met de ontwikkeling van de
produktiekrachten plaats vindt en over de wereldmarkt die door het kapitalisme tot stand
komt, maar de uitbreiding van de kring waarin zich het maatschappelijk leven voltrekt, wordt
door hem niet theoretisch doorlicht.
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ontstaan. Wat is de maatschappelijke orde die daarbij hoort? Eén ding lijkt mij
duidelijk: ook op internationaal niveau is het ‘ieder voor zich’ niet meer houdbaar;
de zaak van de mensheid zal de zaak van iedere natie moeten worden. Dat
veronderstelt dat men het sociale vraagstuk in de internationale gedaante die het in
onze tijd heeft gekregen, tot oplossing brengt; dat men aan de Derde Wereld
toekomstperspectieven weet te bieden.

Wetenschap van de samenleving en het maatschappelijk denken
Ben ik met deze diagnose tot een sociologie gekomen die vrij is van de invloed van
de samenleving waarin zijn wordt bedreven?
Als er bij mij geen van het gangbare maatschappelijke denken afwijkende gedachten
waren opgekomen, zou mijn sociologie niet maatschappijkritisch geworden zijn. Dat
een fundamentele maatschappijhervorming nodig zou kunnen zijn, ging ik pas
overwegen naar aanleiding van de kritische geluiden van de studentenbeweging einde
der jaren '60. Tot mijn huidige gedachtengang kwam ik, toen na het verschijnen van
De grenzen aan de groei verontrusting ontstond over het uitblijven van een energieke
aanpak van het probleem van de bedreigde toekomst.
Sociologie die afstand neemt tot het gangbare maatschappelijke denken, ontstaat
blijkbaar pas wanneer dit denken niet meer onaangevochten is. Zolang de samenleving
geen twijfel kent of de maatschappij het wel zal redden, zullen sociologen bij het
gangbare denken aansluiten. Aanleiding om er afstand van te nemen is er pas wanneer
onvoorziene ontwikkelingen twijfel doen ontstaan of men wel op de goede weg is.
In een situatie van onzekerheid komen sociologen die de samenlevende mensen
wetend willen maken over wat er met hun samenleving aan de hand is, tot
uiteenlopende diagnoses, waarvan zowel de ene als de andere door de ontwikkeling
weerlegd kan worden. Hebben wij hier nog te doen met wetenschap? Van de
ontwikkeling van empirisch verworven, voor toetsing vatbare, betrouwbare kennis
zoals dat van wetenschap wordt verwacht, is hier geen sprake meer. Doet de socioloog
die echt wetenschap wil beoefenen, er niet beter aan zich maar te onthouden van een
diagnose van de huidige maatschappelijke toestand?
Bij de beantwoording van deze vraag moet men er rekening mee houden dat een
geëngageerde sociologie de samenleving diensten bewijst en dat zij ook van belang
is voor de reputatie van de sociologie. Dat er sociologen
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zijn die licht laten schijnen op de door het gangbare denken dringend geachte
problemen, is maatschappelijk van belang als de toekomst leert dat onze maatschappij
kan blijven voortbestaan. Dat er sociologen zijn die, overtuigd dat de maatschappij
in een impasse zit, aandacht vragen voor de problematiek van de overgang naar een
nieuwe maatschappij, is eveneens maatschappelijk van belang. De samenleving komt
dan dankzij hen niet geheel onvoorbereid voor een zware opgave te staan. Als er
geen sociologen waren die zich wijden aan de bestudering van de door het gangbare
denken als dringend beschouwde problemen, zou de sociologie nog meer dan nu al
het geval is aan kritiek blootstaan. Nog moeilijker krijgt zij het te verantwoorden als
straks blijkt dat wij naar een nieuwe maatschappij toe moeten, en er van de zijde van
de sociologie geen waarschuwend geluid heeft geklonken.
Dit kunnen pragmatische overwegingen lijken, die geen gewicht in de schaal
leggen bij de theoretische vraag hoe sociologie wetenschappelijk bedreven moet
worden. Men moet echter bedenken dat wetenschap verondersteld wordt kennis te
verschaffen over wat wetenswaardig is18. Aangezien hetgeen waarmee deze sociologie
zich bezig houdt, bij uitstek wetenswaardig is voor de samenleving, loont het de
moeite nog eens nader te bezien of hun werk wellicht wetenschapstheoretisch
verantwoord kan worden.
Er zou geen probleem zijn als sociologie in staat was tot wat een van haar
grondleggers, Emile Durkheim, van haar verwacht wanneer naast het gangbare denken
over de morele basis van de samenleving nieuwe, daarvan afwijkende gedachten
verspreid raken: als wetenschap van de samenleving zou de sociologie dan uitsluitsel
kunnen geven over welke wijze van denken past bij de toestand waarin de
maatschappij gekomen is19. Als zij dat in feite niet kan, is dat, omdat de samenleving
een werkelijkheid is waarvan de ontwikkeling zich niet, zoals Durkheim dacht, buiten
de mensen om voltrekt. De samenleving is een realiteit waarvan de inrichting resulteert
uit het proces van zoeken en experimenteren, waarbij de haar vormende mensen die
inrichting in overeenstemming trachten te brengen met wat van de samenleving in
een bepaalde ontwikkelingsfase verwacht mag worden.
De uitkomst van dit proces anticiperen lijkt hachelijk, omdat daarvoor

18
19

Vgl. Max Weber, o.c., pp. 175-189.
Durkheim formuleert in Détermination du fait moral (opgenomen in: Emile Durkheim,
Sociologie et philosophie, Paris, 1951, pp. 86-88) die gedachte n.a.v. de vraag, of de sociologie
de gangbare opvatting van de moraal - die de basis van de samenleving is - kritiekloos moet
aanvaarden.
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geanticipeerd moet worden op wat de ervaring de mensen gaat leren. Het is echter
voor de samenlevende mensen een gewone zaak: het gangbare maatschappelijke
denken gaat er vanuit dat de maatschappij op de vertrouwde wijze blijft
doorfunctioneren; de twijfelenden vrezen dat dit niet zal kunnen. Dit anticiperen
maakt deel uit van de sociale werkelijkheid. Sociologen die willen doordringen tot
de door de mensen beleefde sociale werkelijkheid, zullen het een plaats moeten geven
in hun wetenschap.
Zij doen dat, zolang het gangbare maatschappelijke denken als vanzelfsprekend
geldt, spontaan, door er eenvoudigweg bij aan te sluiten.
Dit aansluiten bij het gangbare denken, zo ben ik mij bij de afronding van mijn
gedachtengang gaan realiseren, is volkomen legitiem. Het gangbare maatschappelijke
denken brengt tot uitdrukking wat de samenleving, worstelend met de
samenlevingsproblematiek, door ervaring heeft geleerd20. De vraag waarmee ik dit
college begon, of maatschappelijk geëngageerde sociologie, gezien haar
maatschappelijke bepaaldheid, wel wetenschappelijk kan zijn, was, zo stel ik achteraf
vast, verkeerd gesteld. Sociologie moet aansluiten bij het door de samenleving
ontwikkelde weten over zichzelf. Afstand nemen tot het gangbare maatschappelijke
denken kan zij, wanneer een in de samenleving rijzende twijfel aanleiding geeft tot
de vraag of voor de samenleving niet de tijd is aangebroken het denken over zichzelf
te herzien.
Hoe moet nu de socioloog te werk gaan, wanneer, zoals vandaag de dag, twijfel
ontstaat of men met het gangbare denken wel op de goede weg is? Het ligt voor de
hand dat sociologen onderzoeken in hoeverre er al dan niet reden is voor deze twijfel.
Om nog bij het gangbare maatschappelijke denken te kunnen aansluiten, moet dit
onderzoek hen overtuigd hebben dat die twijfel ongegrond is. Brengt dit onderzoek
hen tot de overtuiging dat het gangbare maatschappelijke denken door de ontwikkeling
is achterhaald, dan moeten zij aandacht gaan vragen voor de problematiek van een
maatschappij die de problemen niet meer aankan.
Dat sociologen hier niet tot een eensluidend oordeel komen is inherent aan de
onzekerheid van de samenleving zelf. Sociologie die hier zekerheid zou geven dat
ofwel de verontrusting ongegrond is, ofwel het gangbare maatschappelijk denken
door de maatschappelijke ontwikkeling achterhaald is, zou het zoeken en
experimenteren van de samenlevende mensen overbodig

20

Met deze gedachte sluit ik aan bij de stelling van Adorno, dat de sociologie het
vóórwetenschappelijk weten, dat in de samenleving - en ook in de socioloog ‘als mens’ werkzaam is, ernstig moet nemen. Vgl. Theodor W. Adorno Einleitung, in Th.W. Adorno
u.a., Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, Neuwied/Berlin, 1972, p. 26 e.v.
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maken. Zij zou de ervaring die de mensen nog moeten opdoen, kunnen missen; zij
zou dan ophouden ervaringswetenschap te zijn.
Om ervaringswetenschap te zijn, moet geëngageerde sociologie bouwen op de
ervaringen met de samenlevingsproblematiek: ervaringen die de samenleving ertoe
brengen zich sociaal te ontwikkelen en gelijk daarmee haar denken over de vereisten
voor het redelijk functioneren van de maatschappij telkens weer bij te stellen. Zij
kan er zich echter niet, zoals het maatschappelijke denken, toe beperken uit die
ervaringen de praktische lering te trekken hoe hier en nu een redelijk functionerende
samenleving te verzekeren. Zij zal de door de samenleving in de loop van de sociale
ontwikkeling opgedane ervaringen systematisch doorlichten om inzicht in de sociale
problematiek te verwerven en aldus die sociale ontwikkeling begrijpelijk te maken.
Maatschappelijk geëngageerde sociologie is als wetenschap van de samenleving
die zich ontwikkelt, per se een zich ontwikkelende wetenschap. Haar ontwikkeling
zal het proces weerspiegelen van het maatschappelijk denken dat door nieuwe
ervaringen gedwongen wordt de voor juist aangeziene oplossing van het
samenlevingsprobleem te herzien. Haar theorie van de samenlevingsproblematiek
zal, zoals de samenleving zelf, aan ontwikkeling onderhevig zijn.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

807

De crisis in Zuid-Afrika,
een uitdaging voor de kerken
C.F. Beyers Naudé
Crisis in Zuid-Afrika? Wat voor crisis? De regering en de meerderheid van de blanken
beweren dat er van een ernstige crisis helemaal geen sprake is. Een kleine groep van
communistisch geïnfiltreerde agitatoren met hun radicale ideeën proberen de bestaande
orde te verstoren, ja, maar voor de rest? Ook buitenlandse bezoekers en toeristen
verwijten ons soms dat wij een vertekend beeld van de werkelijkheid ophangen.
Slechts wie bereid is onder de oppervlakte te kijken, beseft hoe ernstig de crisis is
waarin Zuid-Afrika verkeert en hoe deze zich in de hele samenleving manifesteert.
Laat ik beginnen met wat m.i. de belangrijkste symptomen ervan zijn1.

Mensenrechten en politieke gelijkberechtiging
Volgens de Zuidafrikaanse grondwet hebben de zwarten, zoals u weet, geen stemrecht
en zijn ze niet vertegenwoordigd in het parlement. Waar het in Zuid-Afrika eigenlijk
om gaat, is de strijd voor mensenrechten en gelijkberechtiging van de 22 miljoen
zwarten op een bevolking van 32 miljoen. Politieke leiders van de zwarte bevolking
hebben herhaaldelijk betoogd dat de eigenlijke problemen op dit ogenblik niet meer
het onderwijs, de lonen, het grondbezit of de huisvesting zijn, hoezeer die ook nog
altijd op een oplossing wachten, het cruciale probleem is het stemrecht. Onder de
druk van onlusten en conflicten is men de laatste jaren, zij het met tegenzin, gaan
toegeven dat de lonen van de zwarten opgetrokken moesten worden, dat de
discriminatie in het onderwijs moet verdwijnen, dat op lokaal niveau de zwarten
meer medezeggingschap moeten krijgen. Maar zodra het eigenlijke probleem te berde
komt, het probleem van het algemeen stemrecht voor alle Zuidafrikanen, zwart, bruin
en blank, dan stoot men zowel bij de regering Botha als bij het merendeel van de
blanken

1

Dit is een ingekorte en bewerkte versie van de rede die C.F. Beyers Naudé uitsprak bij het
ontvangen van de Herbert-Haag-Prijs, Tübingen, 14 januari 1988.
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op een botte weigering: nooit ofte nimmer! Zolang deze eis niet wordt ingewilligd,
zal er in Zuid-Afrika nooit vrede zijn.

Een politiek van de destabilisering
In de loop van verleden jaar werd in het geheim naast de civiele instellingen een
verkapt militair controleapparaat uitgebouwd, een efficiënt netwerk van lokale,
regionale en nationale comités, die alle lagen van de samenleving nauwlettend in het
oog moeten houden en elke vorm van onrust onmiddellijk rapporteren. Zo hoopt men
spanningen en conflicten tijdig op te sporen en strategieën te ontwikkelen die de
machtspositie van de blanken veilig stellen. Een van die strategieën bestaat erin alle
zogenaamd gematigde zwarte leiders in het systeem te integreren, meestal door hun
lucratieve postjes aan te bieden. Op die manier wordt de hele samenleving onder
directe of indirecte militaire controle geplaatst en wordt elke vorm van politiek verzet
onderdrukt. De keerzijde van de medaille is echter dat de politiek machtelozen steeds
meer ondergronds gaan opereren en hoe gewelddadiger de staatsveiligheid optreedt,
des te radicaler wordt het verzet.
De term ‘destabilisering’ wordt vaak gebruikt om de politiek van Zuid-Afrika ten
aanzien van zijn buurlanden te beschrijven: regelmatig vallen Zuidafrikaanse troepen
een van de buurlanden binnen, systematisch verleent Zuid-Afrika militaire en
financiële steun aan contra-revolutionaire bewegingen als UNITA in Angola en MNR
in Mozambique - altijd met de bedoeling de legitieme regeringen in die landen te
ondermijnen en hun opbouw- en ontwikkelingsbeleid niet alleen ongeloofwaardig
maar gewoon onmogelijk te maken. Vooral landen als Angola en Mozambique hebben
daarvoor al een verschikkelijke prijs moeten betalen, het heeft hun al 735.000
mensenlevens gekost. Een UNICEF-rapport van 1987 berekent dat alle frontstaten
samen tussen 1980 en 1986 ten gevolge van deze destabiliseringspolitiek alles bij
elkaar 25 tot 30 miljard dollar aan Amerikaanse hulp hebben verloren.
De ware demonie van dit destabiliseringsbeleid komt echter pas goed aan het licht
wanneer men beseft dat het niet alleen de buurlanden betreft, maar ook bewust en
systematisch de eigen bevolking. Dat gebeurt o.m. door de wetten op de
staatsveiligheid, door arrestaties zonder enige vorm van proces, door zgn. ‘vigilantes’
of burgerwachten, en door het oprichten van schijnregeringen in de zgn. thuislanden.
Voeg daarbij de recente ontwikkelingen in de sociale zekerheid: door privatisering
en deregulering
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onttrekt de staat zich steeds meer aan zijn sociale verantwoordelijkheid, met het
gevolg dat de kosten voor sociale voorzieningen dermate oplopen, dat de armen er
de eerste en ergste slachtoffers van worden.

Verbod op vreedzame vormen van verzet
In de Westerse democratieën beschikken de burgers over tal van legitieme
mogelijkheden om geweldloos verzet en protest aan te tekenen: stakingen, boycot,
bepaalde vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid. In Zuid-Afrika waren dergelijke
vormen van protest allang sterk ingeperkt. Zodra ook maar de indruk ontstond dat
vreedzame protestacties enige kans op slagen hadden, poogde de regering met
juridische tegenmaatregelen het verzet te smoren. Sinds de afkondiging van de
noodtoestand is die repressie nog verscherpt. Oproepen tot legale, vreedzame
protestacties, huur- en consumentenboycotten, stakingen en andere vormen van
burgerlijke ongehoorzaamheid zijn verboden en staan onder zware straffen. De
persvrijheid is nog verder aan banden gelegd. De universiteiten worden verplicht
zogenaamd radicale docenten en studenten nauwlettend in de gaten te houden; doen
ze dat niet, dan worden hun subsidies (80% van hun middelen) ingetrokken. Op die
manier worden academici gedwongen de rol van politieagent of spion op zich te
nemen. De vakbonden worden afgedreigd met een nieuwe arbeidswet: wil een staking
legaal zijn, dan moet ze drie maanden tevoren aangezegd zijn; vakbondsleiders
worden persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor alle tijdens een illegale staking
opgelopen schade.
Haast alle vreedzame vormen van protest worden aldus illegaal en kunnen dus
onderdrukt worden. Met het gevolg dat de tegenstanders van de apartheid geen andere
keuze overblijft dan ofwel deze onrechtvaardige wetten te negeren ofwel naar geweld
te grijpen. En dat is nu juist wat we de laatste jaren hebben meegemaakt en, als er
niets verandert, nog meer zullen meemaken. Bij velen, vooral jongeren, onder de
zwarte bevolking groeit de overtuiging dat geweld, helaas, nog de enige uitweg is.

Kerken en geweld
Dwars door de verschillende kerken van Zuid-Afrika heen loopt een politieke
scheidingslijn. Op grond van hun politieke opstelling kan men grosso modo vier
groepen onderscheiden: 1. De drie blanke ‘Boeren-kerken’, die
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Botha of, nog rechtser, de conservatieve partij van Dr. A.P. Treurnicht of de
Afrikaanse Weerstandsbeweging (AWB) steunen; 2. De in de Zuidafrikaanse Raad
van Kerken (SACC) verenigde kerken, die zich verzetten tegen apartheid; 3. De
pinkster-, baptisten- en charismatische kerken, die zich in het algemeen a-politiek
opstellen; 4. Een groot aantal zwarte autochtone kerken, die meestal a-politiek of
politiek conservatief zijn: de grootste daarvan is de Zion Christian Church (ZCC).
Politiek conservatieve kerkleiders uit de VS, uit de Bondsrepubliek, uit Zwitserland,
Engeland en Schotland worden regelmatig naar Zuid-Afrika uitgenodigd. Daar komen
zij belijden dat ze tegen apartheid zijn, maar evenzeer tegen geweld en tegen
economische sancties. Vele van hen zijn politiek zo naïef dat zij niet eens zien hoe
hun verklaringen door de onder staatstoezicht staande televisie, radio en pers misbruikt
worden om de regeringspolitiek te legitimeren. Zij beseffen al evenmin hoe hun
bezoeken uitgebuit worden om onder de zwarten verdere religieuze en politieke
verdeling te zaaien. Tegelijk worden in het land zelf bewuste pogingen ondernomen
om christelijke bewegingen op te zetten tegen de leiders van invloedrijke kerken, de
anglicaanse (Aartsbisschop Desmond Tutu), de katholieke (Aartsbisschop Denis
Hurley), de methodistische en de Nederduitse Gereformeerde Sendingskerk (Dr.
Allan Boesak) en zo de vrede in deze kerken te verstoren.
Alle kerken die tegen apartheid zijn, veroordelen en verwerpen geweld als middel
om het conflict op te lossen. Voortdurend proberen zij, meestal in stilte, vrede en
verzoening te bewerken. Voorlopig zonder succes. Voor deze mislukking zijn er m.i.
twee verklaringen: 1. De diametraal tegenover elkaar staande politieke overtuigingen
binnen de kerken zelf, die een eensgezind optreden onmogelijk maken; 2. Het feit
dat de anti-apartheidskerken, die zich tegen geweld uitspreken, er nog niet in geslaagd
zijn een werkzame strategie van geweldloosheid te ontwikkelen. Daardoor wordt de
crisis in kerk en samenleving met de dag verscherpt en neemt het gevaar toe, dat de
interne kerkelijke conflicten tussen zwart en zwart overslaat naar de blanke
woongebieden en naar die plaatsen waar zwart en blank samenwerken.

De verantwoordelijkheid van de kerken
Waar ligt dan de verantwoordelijkheid van de kerken?
De situatie in Zuid-Afrika kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden.
De enen zeggen dat het fundamenteel om een rassenprobleem,
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anderen dat het om een klassenstrijd gaat; weer anderen brengen het terug tot een
economisch conflict. En naargelang van het interpretatiemodel dat men hanteert, zal
men het ene of het andere facet van de apartheid - het onderwijssysteem, de ongelijke
verdeling van de rijkdom... - als het belangrijkste beschouwen. De kerken mogen
zich hierdoor niet laten misleiden. Hoe belangrijk die uitwassen van de apartheid
ook zijn, in de grond gaat het om de strijd tussen goed en kwaad, waarheid en leugen,
recht en onrecht, licht en duisternis. Niet zonder aarzeling zou ik de crisis in
Zuid-Afrika durven beschrijven met de woorden van Paulus: ‘Want onze strijd gaat
niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de
wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen’ (Ef.
6:12). Alles staat hier op het spel. Het is een strijd voor gerechtigheid, voor bevrijding
en vrede, een strijd voor mensenrechten en menswaardigheid, een strijd waarin de
geloofwaardigheid van de Blijde Boodschap op de proef wordt gesteld... En het
tragische is dat slechts een deel van de kerkelijke leiders dat beseffen. Zolang de
kerken in dit opzicht verdeeld blijven, kan de crisis niet opgelost worden. De
vervreemding tussen blank en zwart die het gevolg is van ontgoocheling, frustratie
en verbittering aan de kant van de zwarten en van angst, wantrouwen en onzekerheid
aan de kant van de blanken, is de laatste jaren sterk toegenomen. De vervreemding
is niet alleen duidelijk zichtbaar in de blanke ‘Boeren-kerken’ en de
evangelisch-lutherse kerkenfamilies, maar ook in de gemengde kerken: de anglicaanse
en de methodistische, misschien iets minder in de katholieke kerk. De spanningen
worden nog verergerd door de tegenstellingen tussen de zwarten onderling (Inkatha
versus UDF). De bloedige incidenten in en rond Pietermaritzburg, waarbij in de vier
laatste maanden van 1987 220 mensen het leven lieten, hebben een gevoel van
vertwijfeling en hulpeloosheid doen ontstaan. Steeds dringender wordt de vraag: wat
kunnen wij christenen doen om die vervreemding tussen mensen en groepen in alle
lagen van de samenleving, mensen en groepen die zich christen noemen, te
overwinnen? Welk moreel gezag heeft de kerk om anderen op te roepen die
vervreemding tegen te gaan als deze in haar eigen structuren nog niet openlijk herkend
en opgelost is? Verliest de kerk daardoor niet veel van haar geloofwaardigheid?

‘Het bestaande gezag is door God ingesteld’
‘Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagdragers die boven hem staan. Want
er is geen gezag dan van God. Ook het bestaande gezag is
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door God ingesteld’ (Rom. 13:1). Alle kerken zullen dit Pauluswoord erkennen. Maar
in de christelijke traditie zijn er tal van kerken of individuele christenen geweest die
zich in bepaalde omstandigheden verplicht zagen uit gehoorzaamheid aan God zich
tegen de staatsoverheid te keren. Een overheid die wet en gerechtigheid met de voeten
treedt, verliest haar morele legitimering. Heeft de kerk het recht, ja, de plicht, een
staatsapparaat dat systematisch fundamentele mensenrechten en evangelische waarden
miskent, moreel en ethisch illegitiem te verklaren? En zo ja, moet zij dan niet
consequent ook de volgende stap zetten en verklaren dat dat gezag niet meer het
recht heeft als legaal te worden erkend en aanvaard? Misschien lijkt dit een thema
voor een interessante academische discussie, maar voor mij is het een fundamentele
theologische vraag, die voor ons in Zuid-Afrika alles te maken heeft met ons geloof
en met onze opvatting over de verhouding tussen kerk en staat. Van regeringszijde
wordt ons verweten dat deze vragen door het ANC, het African National Congress,
worden aangegrepen als een politieke truc om internationale erkenning te verwerven.
Voor de kerk is het probleem echter niet met welke bedoeling de bevrijdingsbeweging
deze vragen hanteert, maar wel of de regering nog recht op erkenning heeft. Als de
kerk op ernstig theologische gronden tot de conclusie komt dat dat niet meer het
geval is, dan heeft dit verreikende gevolgen voor de kerk, niet alleen in Zuid-Afrika.
Het moment is aangebroken dat de kerk deze vraag niet langer voor zich uit kan
schuiven zonder haar geloofwaardigheid te verliezen.

Dan maar geweld?
De Oecumenische Conferentie van Lusaka (mei 1987) heeft tot heftige discussies
geleid, vooral omdat zij zich uitsprak over het gebruik en de rechtvaardiging van
geweld door de Zuidafrikaanse bevrijdingsbewegingen. Sta me toe de voornaamte
punten daaruit te citeren.
‘Wij bekrachtigen het onbetwistbare recht van het Namibische en het
Zuidafrikaanse volk, via bevrijdingsbewegingen naar gerechtigheid en vrede te
streven. Ofschoon wij moeten blijven zoeken naar een vreedzame oplossing, zijn wij
er ons van bewust dat het regime in Zuid-Afrika, dat oorlog voert tegen zijn eigen
bevolking en tegen zijn buren, de bevrijdingsbewegingen ertoe drijft naast andere
middelen ook geweld te gebruiken om aan de onderdrukking een eind te maken. Wij
roepen de kerken en de internationale gemeenschap op, dit streven naar bevrijding
in de regio ook
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praktisch te steunen en hun contacten met de bevrijdingsbewegingen te versterken’.
‘Wij erkennen dat het op dit beslissende moment in de geschiedenis van Zuidelijk
Afrika2 nodig is dat allen die zich voor bevrijding in de regio inzetten het eens worden
over doelstellingen en strategie, vooral de kerken, die hierin vaak tekort zijn
geschoten. Wij kunnen niet voorbijzien aan het lijden dat tweedracht met zich
meebrengt. Wij verbinden ons ertoe in onze kerken en in onze dienst aan de
bevrijdingsbewegingen, die een eind willen maken aan de illegitieme regimes in
Zuid-Afrika en Namibië, de eenheid te bevorderen’.
Die eenheid is nog ver zoek. De Zuidafrikaanse Raad van Kerken heeft in juli
1987 dit manifest volledig en woordelijk overgenomen en alle lidkerken ter
overweging voorgelegd. De anglicaanse kerk heeft het in november aangenomen,
maar deed tegelijk een dringende oproep om opnieuw naar vreedzame middelen tot
oplossing van de crisis te zoeken. De methodistenkerk wees met klem alle geweld
af, zij wil een ‘vredeskerk’ zijn. Ondertussen zijn de jongere, politiek bewust
geworden zwarten er steeds meer van overtuigd dat geweld onvermijdelijk is
geworden en volkomen gerechtvaardigd, al was het maar omdat veel blanken absoluut
geen moeite hebben, integendeel, met het geweld dat de staatsveiligheid gebruikt
tegen de zwarten.
Die tegenover elkaar staande overtuigingen van christenen en kerken onderling
vormen een pijnlijk dilemma, zaaien grote verwarring in kerk en samenleving, en
zetten de geloofwaardigheid van kerk en christendom op het spel. Juist het feit dat
de situatie zo dramatisch is geworden en nu zelfs tot een burgeroorlog dreigt te leiden,
geeft de kerk een unieke gelegenheid om met initiatieven te komen die ook anderen
tot vreedzame opties kunnen inspireren.

Internationale druk
De laatste drie, vier jaren heeft een deel van de kerk in Zuid-Afrika zich ernstig
beziggehouden met de vraag of en hoe economische druk van de internationale
gemeenschap kan helpen om de blanke minderheidsregering

2

Nvdr. Een moment van ultieme beslissing én genade is in het Grieks een kairos. Zie het zgn.
Kairos-document van een groep Zuidafrikaanse theologen, dat wij hier vroeger publiceerden:
Zuidafrikaanse theologen, Waar blijft God in Zuid-Afrika?, in Streven, december 1985, pp.
195-211.
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tot een koerswijziging te dwingen. Desinvestering, boycot en sancties zijn reeds
jarenlang met een zeker succes aangewend, maar zijn er nog niet in geslaagd de
apartheidsstructuur te ondermijnen. Ik kan dit omstreden probleem hier niet ten
gronde behandelen. Ik stel alleen de vraag: Gelooft de universele kerk (en dan bedoel
ik de grote protestantse kerken en de rooms-katholieke kerk), geloven de andere
grote wereldgodsdiensten werkelijk dat het mogelijk moet zijn een wereldwijde
campagne op te zetten om het apartheidssysteem onder druk te zetten? Als ik zie
welk enorm internationaal gezag de paus geniet en welke macht hij heeft om in naam
van de katholieke kerk de hele wereld op te roepen tot vreedzame maatregelen tegen
de apartheid, dan kan men zich toch de vraag stellen: ontbreekt het hier aan wil of
aan geloof?
Dezelfde vraag kan ook aan alle andere kerken worden gesteld. Hebben zij zich
ooit al afgevraagd wat zij met een dergelijke, samen met andere religies ondernomen,
actie zouden bereiken? Niet alleen zouden zij een prachtig getuigenis van eenheid
geven, ze zouden ook laten zien hoe vreedzame weerstand een verderfelijk systeem
te gronde kan richten en ongekende energieën vrijmaken om overal ter wereld waar
onderdrukkende systemen heersen hetzelfde te doen.

Bevrijdingstheologie en bekennende kerk
Overal ter wereld waar soortgelijke conflicten heersen, verheffen theologen hun stem
om duidelijk te maken wat zij als christenen onder gerechtigheid, menswaardigheid,
bevrijding, verzoening en vrede verstaan. Hun opvattingen lopen nogal eens uiteen,
spreken elkaar soms tegen. Wat Zuid-Afrika betreft, denk ik aan twee voorbeelden.
In 1983 veroordeelde de Nederlands Gereformeerde Sendingskerk de theologische
legitimatie van de apartheid als een ketterij, terwijl de nationale synode van de blanke
Nederlands Gereformeerde Kerk in 1986 apartheid slechts een fout wilde noemen.
Het boven reeds vermelde Kairos-document leidde niet alleen in Zuid-Afrika tot
scherpe meningsverschillen. Hetzelfde gebeurt met theologische geschriften en
verklaringen uit Latijns-Amerika, de Filippijnen en andere Derde-Wereld-landen.
De spanningen die ze oproepen, zijn met name te wijten aan het feit dat ze zich met
zulke brandende vragen bezighouden als de rechtvaardiging van geweld als middel
om politieke conflicten op te lossen of de beoordeling van onrecht dat structureel in
politieke en economische systemen ingebouwd zit.
Mijn ervaring in Zuid-Afrika heeft me twee dingen geleerd:
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1. Onze problemen vinden maar een oplossing wanneer de discussie niet een zaak
blijft van theologen alleen, maar ook van leken, mannen en vrouwen, van volwassenen
en jongeren, van kerkelijke leiders en het hele kerkvolk.
2. Christenen van alle denominaties moeten zich, over de landsgrenzen heen,
verenigen. De conflicten in Latijns-Amerika, in Zuidelijk Afrika, in het
Midden-Oosten, op de Filippijnen hebben alles met elkaar te maken en moeten globaal
aangepakt worden.
3. Als wij, christenen, daar ernstig werk van maken, zullen anderen zich bij ons
aansluiten. Samen zullen zij de kerk oproepen tot eenheid, vrijheid en
verantwoordelijkheid tegenover de samenleving. Dan ontstaat binnen en buiten de
institutionele kerk een gemeenschap van betrokkenen en van Christus gehoorzame
mensen, die tot de verrassende ervaring komen dat uit hun getuigenis, hun dienst en
hun offer een wereldwijde Belijdende Kerk ontstaat.
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Ruimte in de barokcultuur:
realiteit van de illusie
André De Laet
De centrale perspectief die de renaissanceschilder van ambachtsman tot gerespecteerd
humanist deed uitgroeien, trachtte een a priori-constructie van de ruimte uit te beelden
als metafoor van het diepste wezen van dit bestaan: de Schoonheid. De zo geschilderde
ruimte was een intellectuele visie, de uitdrukking van een scheiding of afstand tussen
de waarnemer en zijn omgeving. Het is daarom wat vreemd dat het paradepaard bij
uitstek van de ‘maniera nuova’ vanaf het tweede decennium van de zestiende eeuw
door enkele artistieke rebellen genadeloos mishandeld werd (Op dat ogenblik leefden
nog de quattrocento-grootmeesters Perugino en Signorelli!). Maniëristen als Jacopo
Pontormo durfden de perspectief geheel verwaarlozen of vervormen terwijl
Michelangelo zover van de renaissancegeest afweek dat hij in het Laatste Oordeel
van de Sixtijnse Kapel figuren op de voorgrond kleiner uitbeeldde dan die op het
tweede plan.
Ook de figuren die de chaotisch geworden ruimte bevolkten, gedroegen zich plots
anders. Op zoek naar de ideële schoonheid hadden schilders van Masaccio tot Rafaël
de dramatis personae geregisseerd in symmetrisch gedachte opstellingen, liefst met
een gelijkbenige driehoek in het centrum. Die statische en op zichzelf besloten
composities werden door schilders als Tintoretto finaal opengebroken. Via mekaar
snijdende diagonalen plantten gebaren en blikken de handeling voort tot buiten het
kunstwerk zelf, inhakend op een andere, soms bovennatuurlijke werkelijkheid.
Daarom behoefden schilderwerken al maar monumentalere kaders om de uitsnijding
uit een omvattender realiteit te benadrukken (Hedendaagse kunstwerken die enkel
naar zichzelf verwijzen, stellen het meestal zonder lijst). Tintoretto gaf daarmee in
volle Cinquecento de tendens aan die tevens de barokarchitectuur zou typeren: een
onophoudelijke fusie van ruimten waarbij de wanden hun scherp afsluitend
renaissancekarakter verloren. Door de plastische wandbehandeling kreeg de
toeschouwer voortdurend de indruk dat er achter die pijler of gene trap een andere
ruimte aansloot. (Afb. 1).
Vanuit de cultuurcrisis die wij in de kunst als maniërisme kennen, was het
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Afb. 1: Juvarra, decorontwerp

Afb. 2: Bernini, Scala Regia

Afb. 3: Ferdinand Bibiena, decorontwerp
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te verwachten dat een zo typerend renaissanceprodukt als de centrale perspectief het
hard zou te verduren krijgen. In zover het Cinquecento zich onwennig ging voelen
binnen het humanistisch wereldbeeld maar er zich niettemin aan vastklampte, was
het onbekwaam een geldig alternatief voor de centrale perspectief uit te werken. Die
verdienste zou de barok toekomen al vinden we daar nogal wat elementen terug die
precies in het maniërisme ontkiemden.

Barok tussen hemel en aarde
Elk goed begrip van het barokidioom vereist het inzicht dat die tijd een Januskop
cultiveerde. Twee polen trachtten elkaar onophoudelijk in evenwicht te houden: een
sterke zintuiglijke, ja sensuele gerichtheid en een militant streven naar bovenzinnelijke
waarden1. Barok was de periode van Galileï en Van Leeuwenhoeck. De periode
waarin het ongelovige-Thomasoog door telescoop en microscoop onvermoede
ontdekkingstochten ondernam. De periode waarin de Cartesiaanse scheiding tussen
stof en geest het heelal herleidde tot dynamisch bewegende maar inerte
materieklompen. Een nieuwe visie voltrok zich die in de renaissanceafstandelijkheia
reeds besloten lag2. De barokgeest vermocht een wereld te scheppen waarin ze de
ontzielde materie naar believen in allerhande dynamische patronen boetseerde. Maar
naast die experimentele wetenschappers-van-een-nieuw-slag traden ook de jezuïeten,
de quiëtisten en mystici als Theresia van Avila voor het voetlicht van de geschiedenis.
De triomfbazuinen van het Concilie van Trente bliezen het katholieke Europa nieuw
leven in en predikten de absolute prioriteit van het bovennatuurlijke. Een paradox?
Niet voor de barokmens. Hij beleefde zijn tijd als een heroïsche poging om oog en
geloof, aarde en hemel harmonisch te verzoenen en een einde te maken aan de
humanistische afstandelijkheid.

De illusie van de luchtperspectief en het telelenskijken
De populaire quiëtisten leerden dat de mens onmachtig was zelf voor zijn

1

2

Voor een verdere uitdieping van deze bipolariteit zie: A. De Laet, P. Van Roy, J. Victoir en
H. Waterschoot, De Vulkaan der muzen. 30 eeuwen vorm en kleur in Italië, Elsevier, Brussel,
1986, pp. 236-241.
A. De Laet, Centraal perspectief en geseculariseerde cultuur, in Streven, maart 1988, pp.
533-542.
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geluk te zorgen. Hij kon zich enkel passief openstellen voor God en de rest hing dan
volledig van diens genade af. Zonder genade bleef de gewenste vereniging met het
bovennatuurlijke hopeloos achterwege. Men merke op dat de nadruk op een passief
af te wachten genade impliciet een erkenning inhield van de afstand tussen en
andersgeaardheid van hemel en aarde. Het contrareformatorisch streven naar
vereniging met het goddelijke resulteerde in een kunst van de verrukking, van het
enthousiasme waarin het door de humanisten al te sterk beklemtoonde ik opging in
hogere sferen. In de woorden van kardinaal Palleoti (1594): ‘De Kerk wil de ziel van
haar zonen ontvlammen’.
Een baanbrekende formule om vanuit de hemel de aarde te enteren, verscheen
tussen 1526 en 1528 in de koepel van de Dom van Parma. Correggio schilderde er
een Hemelvaart van Maria die de tijdgenoten, met uitzondering van Titiaan, met
afgrijzen vervulde. ‘Guazzetto di rane’ (kikkersoep) schampten de critici. Aangezogen
door een wervelende spiraal van wolken en putti zweeft Maria naar het oneindig
verre goud dat opgloeit in het zenit van de koepel. Nergens bespeurt het oog
vluchtlijnen maar door da Vinci's sfumato virtuoos aan te wenden in een grootschalig
luchtperspectief, lijkt de hemel de kerk in te stromen en krijgen we een doorzicht
dat de koepel zelf doet vergeten3. Een eeuw later diende Correggio's Hemelvaart als
hét prototype voor alle hooggeroemde Romeinse koepelschilderingen vanaf
Lanfranco's Heerlijkheid van het Paradijs in S. Andrea della Valle.
Een andere techniek waarmee het bovennatuurlijke (overigens steeds in uiterst
tastbare en sensuele gedaante) de barokmens trachtte te overrompelen, bestond erin
de figuren op het eerste plan reuzegroot, soms over de volledige hoogte van het doek,
af te beelden. Maniëristen als Rosso Fiorentino en Parmigianino hadden in die zin
geëxperimenteerd. Om het renaissancegevoel voor harmonie te bruskeren, plaatsten
zij vlak naast de eersteplansrollen een uiterst klein figuurtje dat verondersteld werd
een eind verderop toe te kijken. Barokschilders als Caravaggio namen die techniek
grif over maar dan zonder die geforceerde tegenstelling. Gecombineerd met
Caravaggio's clairobscur leken de zo afgebeelde heiligen meteen uit het doek in de
kerk te komen en verkregen een wat onverwachte nabijheid alsof de schilder met
een telelens op de hoofdfiguur inzoomde. Het leek of men de vereerde heilige dadelijk
zou kunnen aanraken. De afstand tussen object en kijker werd daardoor samengedrukt
maar geens-

3

H. Damisch, Théorie du /nuage/. Pour une histoire de la peinture, Seuil, Parijs, 1972, p. 11
e.v.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

820
zins te niet gedaan. Dat de barok dit ‘telelenskijken’ aardig wist te benutten, toont
een decorontwerp (afb. 1) van de grote Siciliaanse architect Filippo Juvarra
(1678-1736). De zuilenbundels lijken de bescheiden afmetingen van de tekening te
negeren en wekken een monumentale indruk doordat Juvarra vanuit een schuin
gezichtspunt de ruimte tussen de zuilenbundels ten dele aan het oog onttrekt. Het
resultaat is een agressief uit het beeld springen van de zuilen en hun bijhorende
gordelbogen.
Het is belangrijk vast te stellen dat de barok (en vooral de Tridentijnse Kerk) in
haar poging de door renaissance en humanisme gecreëerde afstand tussen mens en
Umwelt te venietigen, het niet veel verder bracht dan het opwekken van de illusie
van hereniging. Dit gold zowel voor Correggio's luchtperspectief als voor Caravaggio's
telelenskijken.

Illusie als opperste realiteit
De barok trachtte de breuk tussen subject en object verder te helen vanuit haar
opvatting over de zintuiglijke realiteit. ‘Zo ontstond een religieus aanvoelen... dat
een voortdurende verheffing voorstond van het stoffelijke naar het geestelijke, van
de zinnen naar de verzuchtingen van de ziel, van de verbeelding naar de voorstelling
van het onvoorstelbare’4. Dit is de spiritualiteit van de jezuïetenorde. De basis van
de barokwereld werd gevormd door de zintuiglijke wereld van de Cartesiaanse
uitgebreidheid. Die bepaalde de onmiddellijk ervaren realiteit of être, die op haar
beurt diende veredeld te worden naar een hoger werkelijkheidsniveau of paraître5.
Laten we hierbij even Philippe Beaussant aan het woord: ‘Ainsi c'c à l'être de se
conformer à la nécessité du paraître, non le contraire. Si le monde demande de paraître
honnête homme, soyons-le pour le mieux paraître: voilà la véritable sincérité’ (o.c.,
pp. 23-24). Vooreerst impliceerde dergelijke ingesteldheid een sterk gevoel voor
hiërarchie: de barok beleefde niet toevallig de hoogtijdagen van het absolutisme en,
althans in het katholieke deel van Europa, de retour van een feodale samenleving.
Vervolgens markeerde die diep aangevoelde noodzaak tot veredeling van het
alledaagse alle uithoeken van het menselijk bestaan. Gaan muteerde tot schrijden en
tot ballet (de Zonnekoning!); spreken werd retoriek6 en belcanto; hoofd-

4
5
6

C.-G. Dubois, Le Baroque. Profondeurs de l'apparence, (Coll. Thèmes et textes, o.l.v. J.
Demoulin), Larousse, Parijs, 1973, p. 80.
Zie voor de verhouding être-paraître in de barok, C.-G. Dubois, o.c. en vooral Ph. Beaussant,
Versailles, Opéra, Gallimard, Parijs, 1981.
De retorica als bekroning van de jezuïetenopvoeding.
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haar ging schuil onder zwierige hoeden en geëlaboreerde pruiken; het naakt in de
kunst verkreeg wervelende draperingen en in het dagelijkse leven overtroefde de
mannenkleding voor één keer de damestoiletten. Zo kan men eindeloos doorgaan in
de beschrijving van een barokstijl die als van nature neigde tot feestelijke vertoning
en zich uitleefde in massale spektakels als karnaval, processies en last but not least
de opera.
Rest de vraag of être en paraître principieel wel konden samenvallen? Of wanneer
we de vraag stellen op een hoger metafysisch niveau: waren lichaam en ziel, was de
ontzielde materie van Galileï en Descartes te verzoenen met een bovenzinnelijke
realiteit? Ook vanuit deze gezichtshoek bleef de humanistische afstandelijkheid
onverminderd bestaan. Ze groeide nog aan in de mate dat de experimentele
natuurwetenschap zich zegevierend doorzette. Op de breuklijn tussen être en paraître
tekende de barok zich af als een levens- en kunststijl van de illusie, van het
trompe-l'oeil. Reeds in de zestiende eeuw leerde Catharina de Medici make-up aan
te wenden als trompe-l'oeil7 en schilderde Arcimboldo surrealistisch aandoende
portretten die samengesteld waren uit fruit en groenten. Er is veel voor te zeggen om
machineconstructeurs en handige decorontwerpers als Vigarini en Bérain uit te roepen
tot de meest typerende barokarchitecten. Illusie heerste als opperste realiteit.

Trompe-l'oeil als barokwerkelijkheid
Het is niet verwonderlijk dat de barok een eigen, illusiebarende ruimte ontwierp om
ditmaal vanaf de aarde de hemel te bereiken: het quadraturisme8. Weer berustte de
oorsprong bij de maniëristen, meer bepaald de schilders-architecten uit de kring van
Rafaël: Peruzzi (Farnesina te Rome rond 1515) en Giulio Romano (Palazzo del Te
te Mantua rond 1530). Zij stelden zich niet meer tevreden het muuroppervlak
eenvoudig te openen zoals Masaccio, Mantegna en ook nog Rafaël in de Stanzen
van het Vatikaan gedaan hadden. Zij waagden zich aan het suggereren van een
architecturale herschepping, een eigen geschilderde ruimtelijke ontwikkeling. Die
schijnarchitectuur (hoe barok klinkt de term!) verkreeg haar adelbrieven dank zij
Paolo Veronese die tussen 1556 en 1560 Palladio's villa te

7
8

Ph. Perrot, Werken aan de schijn. Veranderingen van het vrouwelijk lichaam in de 18e en
19e eeuw, Sun, Nijmegen, 1987, p. 31 e.v.
Voor een uitvoerige historische analyse zie: F. Negri Arnoldi, Prospettici e quadraturisti,
in Enciclopedia Universale dell'Arte, deel XI, kol. 99-116.
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Maser (Villa Barbaro) opsmukte met verbluffende trompe-l'oeileffecten9. De totale
versmelting van architectuur en decoratie leek zo geslaagd dat de tijdgenoot Napione
schreef: ‘De gebouwen van Palladio lijken wel schilderijen van Paolo waar de figuren
nog aan ontbreken.’ De perspectief die in de renaissance de Koningsweg was geweest
om tot de eeuwige essentie der dingen toegang te krijgen, diende voortaan een
sublieme schijn voor ogen te toveren. Het quadraturismo veredelde het architecturale
basisgegeven tot een triomf van het paraître. Alles was illusie, maar echter dan de
realiteit.
Veronese werd in zijn taak geassisteerd door zijn broer Benedetto en vooral door
Gianbattista Zelotti (1526-1578). Deze betrekkelijk onbekende kunstenaar was de
allereerste specialist in het genre. Na hem telden de belangrijkste Noord-Italiaanse
steden (vooral Bologna en Genua) eigen scholen quadraturisti. De meesten onder
hen verdienden het beleg op hun brood overigens in het verwante genre van het
decorontwerp voor toneel en opera. De ernstige barokarchitecten inspireerden zich
meermaals op zulke theaterdecors. Het volstaat de zuilengalerijen met valse
dieptewerking in herinnering te brengen die Borromini in het Palazzo Spada en later
Bernini als ‘Scala Regia’ in het Vaticaan ontwierpen10 (Afb. 2).
De klap op de vuurpijl kwam evenwel op het ogenblik dat de jezuëtenbroeder
Andrea Pozzo in de S. Ignazio een apotheose van de patroonheilige schilderde
(1686-1692), waarin hij de luchtperspectief aan het quadraturismo paarde. De
architectuur van de kerk werd zonder meer doorgeschilderd en zo verweven met het
fresco dat aarde en hemel, materie en geest moeiteloos in mekaar overvloeien. De
grote synthese leek bereikt, de humanistische afstandelijkheid ongedaan gemaakt in
een orgie van wolken en putti. ‘Maar precies nu duikt een venijnig vraagteken op.
Waar bevindt zich de grens tussen architectuur en schildering...? Die grens ervaren
we niet; de illusie van eenheid is compleet. Dat betekent een gevaarlijke negatie van
het hiërarchisch onderscheid, het merg zelf van de barokwereld. In de jaren zelf dat
Pozzo aan het gewelf werkte, sprak Bossuet in Frankrijk over ‘un immense refus
d'obéir à l'autorité’ en in 1687 bedacht Leibniz een natuurwet die hij later de ‘loi de
la continuité’ zou noemen. De kerngedachte bevat het inzicht dat ‘tout va par degrés
dans la nature et rien par saut’. Dat is juist wat Pozzo penseelde: continuïteit die
gezag of

9
10

Met puur architecturale middelen bereikte Palladio een knap trompe-l'oeileffect in het vaste
decor van zijn Teatro Olimpico te Vicenza (ca. 1580).
Voor verdere uitdieping van de barokarchitectuur zie J. Victoir in A. De Laet e.a., o.c., pp.
242-257.
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hiërarchie, van welke aard ook, tot een illusie degradeert11. De jaren rond 1687 hielden
behalve de prestaties van Pozzo en Leibniz nog andere verrassingen in petto.

Het jaar 1687: volle of lege ruimte?
Sedert Aristoteles was nagenoeg iedereen de overtuiging toegedaan dat ruimte ‘vol’
was, want een uitgesproken afkeer voor het lege (horror vacui) koesterde. In deze
visie konden de centrale perspectief van de renaissance en de daaruit ontsproten
quadraturismotraditie moeiteloos wortel schieten. Beiden veronderstelden immers
een continue aaneenschakeling van nauwkeurig berekenbare punten in de ruimte
zodat hiaten onmogelijk konden voorkomen. In de zestiende eeuw stemden
intellectuele beeldenstormers als Giordano Bruno die een frontale aanval op het
Aristotelische wereldbeeld inzetten, toch in met het bestaan van een eivol heelal. Tot
halverwege de zeventiende eeuw proefnemingen van Torricelli, Pascal en von
Guericke slechts konden verklaard worden mits het aanvaarden van het luchtledige.
Toen Pascal in 1648 rekenschap aflegde van zijn experiment op de Puy de Dôme,
noteerde hij: ‘Que la Nature n'n aucune repugnance pour le Vuide; qu'elle ne fait
aucun effort pour l'éviter; que tous les effets qu'on a attribuez à cette horreur procedent
de la pesanteur et pression de l'air; qu'elle en est la seule et veritable cause’12. De
Cartesianen, Leibniz inbegrepen, steigerden zodra iemand het vermoeden van een
lege ruimte durfde te opperen. Een vinnig debat ontbrandde, waarin de hoofdrollen
werden opgeëist door de onvermijdelijke tenoren Leibniz en Newton. Newton sprak
in Philosophiae Naturalis Principia Mathematica van 1687 de overtuiging uit dat
beweging enkel kon verklaard worden ten aanzien van een vast referentiepunt,
namelijk de absolute ruimte (Een eeuw later zou Kant dit filosofisch uitdrukken door
te stellen dat de ruimte een noodzakelijke a priori voorstelling is die dient als basis
voor alle uitwendige intuïties). Op de koop toe oordeelde Newton dat de hemelruimten
zich in volkomen leegheid uitstrekten. God regeerde voortaan over de eindeloze
leegte van de absolute ruimte.
De revolutionaire gevolgen van die visie vormden de kern van wat Paul

11

A. De Laet e.a., o.c., p. 278 en J. Claes, Psychologie, een dubbele geboorte. 1590 en 1850:
bakens voor modern bewustzijn, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam,
1980, pp. 155-158.

12

E.J. Dijksterhuis, De mechanisering van het wereldbeeld, Meulenhoff, Amsterdam, 19773
p. 498.
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Hazard als ‘de crisis van het Europese geweten’ heeft betiteld. Door te beweren dat
in het hemeluitspansel dezelfde wetten heersten als op de aardbol, werd achter de
goddelijke suprematie een nieuw vraagteken geplaatst naast dat van Leibniz'
continuïteitswet. De aarde dreigde de hemel op te slokken en zo een einde te stellen
aan de typerende barokdualiteit. Velen ervaarden het als volstrekt zinloos dat in de
benarde positie waartoe God veroordeeld was, Hij geassocieerd werd met de eindeloze
leegte. 1687 betekende een mijlpaal. Leibniz bedacht de continuïteitswet die Pozzo
uitschilderde in een mengeling van traditionele en vernieuwende ingrediënten (resp.
de volheid en de hiërarchie ontkennende continuïteit). Newton beoordeelde de ruimte
als absoluut en leeg. Ongewild drongen beide geleerden God in een onhoudbare
positie. Het is daarom metabletisch bijzonder interessant dat uitgerekend 1687 het
jaar was waarin de Kerk formeel het quiëtisme verketterde en God dus elk eenzijdig
genadeïnitiatief ontzegde.

Het excentrisch decor
De nieuwe Newtoniaanse ruimte deed haar intrede. De kunstzinnige vormgeving
ervan kwam tot stand op het einde van de zeventiende eeuw bij de Bolognese
quadraturistifamilie Bibiena. Ferdinando maar vooral Francesco (1659-1739) die
ook in Rome en Wenen werkzaam was, stelden de spectaculaire veduta ad angolo
(hoekzicht) op punt (Afb. 1 en 3). Via een architecturaal decor (de Bibienas hadden
hun bijnaam ‘quelli delle colonne’ niet gestolen) snijdt de gezichtas vanuit een hoek
vooraan het podium dwars naar achter, terwijl die as zich onophoudelijk in alle
richtingen vertakt. De indruk wordt gewekt van een eindeloze ruimte waarin de
getoonde voorwerpen eerder toevallige verschijnselen zijn. Er had net zo goed iets
anders kunnen staan of helemaal niets. De ruimte heerst, niet het bouwwerk. Maar
dan wel een ruimte die het noorden kwijt is, die dolgedraaid lijkt bij gebrek aan een
duidelijk gemarkeerd middelpunt. Maar wie vermag dat te vinden in de oeverloze
leegte die daarenboven op het punt stond God als ultieme zingever te verliezen? Wat
de toeschouwers van Bibienas decors ervaarden, was een excentrische ruimte13, de
middelpuntvliedende ruimte die de achttiende eeuw terugvond zowel in de pla-

13

E. Povoledo, Scenografia, in Enciclopedia Universale dell'Arte, deel XII, kol. 272-273.
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fondcomposities van Tiepolo, in de veelvuldige wendingen van de Spaanse Trappen
als in de fantasmagorische kerkergravures van Piranesi.
Renaissance en humanisme hadden de Europese cultuur opgezadeld met een
principiële scheiding van God en wereld. Twee eeuwen lang ondernam de barokmens
een heroïsche poging die breuk ongedaan te maken, de harmonie te herstellen. 1687
en de crisis van het Europees geweten markeerden het vergeefse van dit streven.
Rond 1740 verdween God als alomtegenwoordige zingever van de Westerse cultuur.
De barokstrijd was gestreden en verloren. Wat rest is een cultuur die de vrucht kan
genoemd worden van de baroknederlaag tegen de secularisering.
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Machado de Assis
De mens als denkende drukfout
Bart Vonck
‘Europa heeft onmetelijk meer traditie en minder toekomst, Brazilië minder verleden
en meer toekomst; alles wat hier tot stand werd gebracht is onderdeel van wat nog
tot stand moet komen’, zo noteert Stefan Zweig in Brasilien. Ein Land der Zukunft
(1941) over het geboorteland van Machado de Assis (1839-1908). Als in het Europa
van de 19e eeuw het liberalisme de vrijheid van het individu en van zijn arbeid bezingt
en de kolonialistische visie handhaaft als noodzakelijke evenknie van de vrije
markteconomie, neemt Machado dit liberalisme als onderbouw van een ideologische
komedie. Hij gaat daarbij te werk als een ambachtsman die tot op het bot het contrast
uitbeent tussen menselijk leven en menselijke logica. Door zijn opvatting van het
schrijverschap als ontmaskering van de ‘intrinsieke valsheid van het drijfzand dat
wij leven noemen’, is het werk van Machado ‘zo modern, zozeer van onze tijd, zo
onverklaarbaar superieur aan alles wat in Machado's tijd en milieu voor literatuur
doorging’ (A. Willemsen). Nochtans laat de eerste periode van Machado's
schrijverschap (van 1864 tot 1878) niet toe hem hoger te schatten dan zijn tijdgenoten,
ook al werd hij in het toenmalige Brazilië alom geprezen als schrijver van gedichten,
romans, verhalen en cursiefjes. Als literair idool is hij in die tijd erg conventioneel
en hangt hij vast aan de gebruikelijke romantische modellen. Hoe is dan die plotse
ommezwaai te verklaren die van 1880 tot aan zijn dood in 1908, Machado optilt tot
het paradigma van de moderne schrijver? Van een ‘plotse ommezwaai’ kan men bij
nader toezien niet spreken. Machado breekt, o.a. onder druk van externe
omstandigheden (hij werd met blindheid bedreigd), met de conventies van zijn tijd,
maar die breuk had hij in zijn kritieken en essays al geduldig voorbereid. De criticus
zal vanaf 1880 in het werk van de creatieve kunstenaar binnendringen. Machado
wijst zowel de romantiek als het realisme in de kunst af. Hij is een ‘desengañado’,
een ‘van de schijn genezene’, die de illusies van de romantiek aflegt, en het realisme
in naam van de esthetica afwijst: ‘Laten we de ogen wenden naar de realiteit, maar
laten we het realisme uitsluiten, om
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niet de esthetische waarheid op te offeren’ (Literatura realista, 1878). Kort na dit
essay ziet het eerste ‘moderne’ werk het licht: De posthume herinneringen van Brás
Cubas (1880).
Als de moderniteit vanaf 1880 stem krijgt in Machado's werk, dan staat hij daarmee
relatief alleen. In het buitenland kan hij zich natuurlijk beroepen op namen als L.
Sterne, J. Swift, B. Pascal, Stendhal, Schopenhauer... maar in Brazilië zelf zal de
‘Modernistische Revolutie’ slechts in 1922 uitgeroepen worden. Machado is sinds
1880 de voorloper van een zelfbewuste, culturele affirmatie. In 1922 wordt te Sâo
Paulo de ‘Week van de Moderne Kunst’ georganiseerd. Voordien lag de Braziliaanse
kunst in de boeien van een slaafse imitatie van Europese modellen (realisme en
symbolisme). Die navolging was de onmiskenbare parallel van een maatschappelijk
systeem dat, omfloerst door de ornamenten van een burgerlijk liberalisme, gevangen
zat in de economische wurggreep van de slavernij als hoeksteen van het Braziliaanse
maatschappelijk bestel. Door de blanke voor te stellen als sluw, hebzuchtig en verstikt
in de waan van zijn ‘rede’, was Machado de wegbereider van een uitgesproken kritiek
op het systeem van de slavernij. De kolonisatie, die zich op het monopolie van het
grootgrondbezit beriep, had drie grote bevolkingsklassen voortgebracht: de
grootgrondbezitters, de slaven en de zogenaamde ‘vrije mens’. Die ‘vrije mens’
poogde in het beroep van de beambte (zoals Machado er een was) te bemiddelen
tussen twee regelrechte tegenstellingen: bezitter en slaaf. Machado zal eerst de mythe
van de ‘vrije mens’ ontluisteren, om dan te laten zien dat die ‘bemiddeling’ in se
onderdrukkend is. Machado heeft de klassentegenstelling doorzien; daarop bouwde
hij zijn werk uit de tweede fase. Hiermee liep hij esthetisch vooruit op de
introspectieve roman van M. Proust en van I. Svevo; net als deze laatsten was hij
wars van enige romantiek of deterministisch realisme.
Het late werk van Machado consolideert de Braziliaanse literatuur, maar dan wel
via een grondige bevraging van de geldende literaire normen. De schrijver Machado
zag in dat het uit de Verlichting voortkomende liberalisme wel nood had aan een
relatieve alfabetisatie van arbeiders en witte-boord-proletariaat, maar dat deze stap
naar autonomie helemaal niet kon bijdragen tot de volle ontplooiing van de mondige
mens. De industrialisering van Brazilië wilde immers geen autonome mensen tot
stand brengen die in die smalle marge van de ontvoogding een anti-liberale utopie
zouden scheppen of in leven houden.
Machado probeert in eerste instantie de ideologische komedie van het liberalisme
aan de kaak te stellen. Voor hem blijft de willekeur van de macht genadeloos gevangen
in het romantische spektakel dat de beambte zich

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

828
voorhoudt. Hij zal de honger naar illusie van zijn personages aanwakkeren en door
accentuering belachelijk maken. De steeds weifelende en zich vergissende verteller
(dé motor van Machado's nieuwe verhaaltechniek) opent het perspectief voor wat de
schrijver steeds als allerlaatste vraag in petto houdt: is de persoonlijke willekeur (van
personage én verteller) een frivoliteit van de verburgerlijkte schrijver, of is ze de
laatste toevlucht in een wereld die ondanks de schijn van de onverstoorbare harmonie,
slechts een aan flarden gereten droom weerspiegelt? Machado de Assis heeft de grens
willen aantonen tussen verstand en waanzin. Hij concludeert daarbij dat juist deze
poging tot begrenzing gekkenwerk is. Uit de opdracht van de schrijver-als-satirist
ontstaat een vernijnige sociale en politieke schets van de waanzin van de wetenschap
en van de ideeëndictatuur van machtbeluste politici. Die satirische dimensie geeft
aan elk later werk van Machado een gehalte van huiveringwekkende actualiteit.
Het is de grote verdienste van de uitgeverij De Arbeiderspers en van de begenadigde
vertaler August Willemsen, de volledige uitgave te willen brengen van de late werken
van Machado de Assis. Elk boek, zowel de romans als de verhalenbundels, is
exemplarisch voor het totale universum van Machado. We bespreken hier kort de
drie eerstverschenen werken.

Brás Cubas
‘Na een romantische eerste fase, betekent de verschijning van Posthume herinneringen
van Brás Cubas1 (1880) een ommekeer in Machado's werk. In plaats van zoetsappige
liefdesgeschiedenissen lezen we nu achteloos grimmige, eigenzinnige verhalen, vol
ogenschijnlijk irrelevante uitweidingen en meedogenloze karaktertekeningen, van
een ontgoocheld man, die met een ironische glimlach de ijdelheid van elk menselijk
bestaan beziet. Waanzin, jaloezie, hypocrisie, de onderworpenheid van elk gevoel
aan de corrosie van de tijd, zijn de grote thema's van Machado's tweede fase. Na de
Posthume herinneringen van Brás Cubas volgen nog Quincas Borba (1881), Dom
Casmurro (1899), Saú en Jacob (1904) en Dagboek van Aires (1908)’ (A. Willemsen).
Brás Cubas is de roman van het overspel; een thema dat Machado tot een geliefd
onderwerp maakt van bijna al zijn later werk. De vrouw (Virgilia) is een beginselvast
en sterk karakter, de man (Brás) is weifelend, willoos

1

Machado de Assis, Posthume herinneringen aan Brás Cubas, De Arbeiderspers, Amsterdam,
1983.
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en zwak. In Brás Cubas is het Virgilia die van Brás de wals eist waarmee de hele
geschiedenis begint, zij zoekt het overspel, zij bewaart altijd haar verstand, zij laat
zich niet door de liefde verblinden, zij wil Brás als minnaar, maar niet ten koste van
haar status als gehuwde vrouw. Brás Cubas kan ook gelezen worden als een kritiek
op de tweede roman van de realistische Portugese schrijver Eça de Queirós
(1850-1900), O primo Basilio. Machado gaat het realisme te lijf. Hij schrijft ook een
kritisch essay over de roman. De moraal van Eça is dezelfde als die van de romantici,
dezelfde ook als die van Flaubert: de dood is de tol die de vrouw voor het overspel
moet betalen. De dood is de straf voor het kwaad dat gepleegd werd. Bij Machado
is er geen straf, het kwade gebeurt a.h.w. straffeloos. En de vraag die hier gesteld
kan worden luidt: is er dan nog wel kwaad? Het antwoord ligt in de esthetica van
Machado, een esthetica van de overdrijving, met als motor de invalshoek(en) van de
verteller, weifelend, zoekend, onzeker, net als Brás. Machado's esthetica toont aan
dat de schrijver wél een moralist is, maar dan één zonder moraal, die de problemen
niet in de eerste plaats op sociaal niveau situeert (zoals Eça) maar op existentieel (en
later zelfs op metafysisch) niveau.

Dom Casmurro: Heer Nurks
Dom Casmurro2 (1899) vormt het hoogtepunt van een trilogie gebaseerd op de thema's
van overspel, jaloezie en waanzin. Vooral dankzij het standpunt van de verteller
wordt Dom Casmurro een hoogtepunt van de trilogie. Die verteller evolueert nu tot
de enige instantie waarlangs de lezer toegang krijgt tot het verhaal. Dat verhaal is
eenvoudig: Bento Santiago, de latere Dom Casmurro, houdt van zijn buurmeisje en
latere vrouw, Capitu. Door zijn moeder is Bento echter voorbestemd om priester te
worden. Vooraleer naar het seminarie te trekken hebben beide geliefden echter al
hun huwelijksbelofte uitgesproken en eeuwige liefde gezworen. Bento zal proberen
zo vlug mogelijk uit het seminarie weg te geraken. Op het seminarie ontmoet hij
Escobar die zijn vriend wordt. Ook deze laatste zal het seminarie verlaten. Bento en
Capitu trouwen en krijgen een kind, Ezequiel. Kort daarna verdrinkt Bento's inmiddels
gehuwde vriend Escobar. Na de dood van Escobar komt aan het licht dat Escobar de
minnaar van Capitu is geweest en dat Ezequiel mogelijk uit deze liefde werd gebo-

2

Dom Casmurro, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1985.
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ren. Capitu verzet zich tegen deze interpretatie van Bento en als deze voet bij stuk
houdt, omdat de gelijkenis tussen Escobar en Ezequiel te opvallend is, vertrekt Capitu
samen met Ezequiel naar Zwitserland, waar zij zal blijven wonen als gescheiden
vrouw. Capitu overlijdt in Zwitserland en Ezequiel zal nog eenmaal de oude Dom
Casmurro bezoeken. Dat bezoek bevestigt alleen nog sterker het vermoeden van
Bento: Ezequiel gelijkt zozeer op Escobar, dat elke twijfel over het vaderschap van
Escobar overbodig is. Tenminste voor de oude ‘Heer Nurks’ die zijn jaloezie zover
heeft gedreven dat elke juiste interpretatie van de feiten bijna onmogelijk is geworden.
Zo komt uit het hele verhaal eigenlijk de belangrijkste vraag naar voren: heeft Capitu
overspel gepleegd of niet? Het is echter volstrekt onbelangrijk deze vraag positief
of negatief te beantwoorden, want dan vergeten we de essentie van Machado's boek:
de rol van de verteller. De verteller is de moralist zonder moraal, die ziet dat het
kwaad (wat is kwaad?) ongestraft blijft. De verteller onthoudt ons elk standpunt dat
niet zijn standpunt is. Bovendien is hij niet alwetend, maar uitermate subjectief en
dus eenzijdig, misschien zelfs leugenachtig of een pure bedrieger. Een
schoolvoorbeeld van een onbetrouwbare vertelinstantie. Terecht rijst hier de vraag:
maakt de - door hemzelf toegegeven! - jaloezie van Dom Casmurro de ‘schuld’ van
Capitu niet onzeker?
In zijn nawoord verdedigt A. Willemsen de thesis van de dubbelzinnigheid: ‘Het
is Machado's raffinement waardoor wij Dom Casmurro op zijn woord geloven,
toegevend aan onze eigen kwade gedachten. Wanneer hij ons, in het begin, zegt het
woord “casmurro” niet in het woordenboek op te zoeken, moeten we dat juist wel
doen en die betekenis op het personage toepassen en niet de betekenis die de verteller
ons opdringt. Want de oude betekenis van “casmurro”, “koppig, obstinaat, eigenwijs,
onverbeterlijk”, die verraadt de ware aard van het personage (...) speciaal in het geval
van Dom Casmurro: ambiguity is the book's texture and life vision’ (A. Willemsen,
Nawoord, pp. 245; 253). Het bouwwerk dat de oude verteller probeert op te trekken,
met name het geloof in het bedrog van Capitu, moest in stand worden gehouden
omdat anders de instorting van de wereld van Dom Casmurro - de verteller - zinloos
zou worden. ‘Dat, en niet wat er eventueel gebeurd is in de “werkelijkheid”, is het
enige waarmee de lezer te maken heeft: een levenssituatie zonder affectieve bodem,
omdat die daaruit is weggeslagen’ (p. 254). Door zijn eigenliefde heeft Bento Santiago
zichzelf én Capitu gedood. Vanuit de onmacht om liefde te geven of te ontvangen
vernietigt Bento de liefde zelf die hem toegedragen wordt. Capitu is daarvan het
symbool.
Dé bijdrage van Machado tot de ‘moderne roman’ ligt enerzijds in het

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

831
wankele statuut van de verteller en anderzijds in de ‘inlijving’ van de lezer in de
structuur van het werk. De lezer kan bij zijn lectuur slechts steunen op het in se
problematische karakter van een in feite onkenbare werkelijkheid. We hebben hier
niet zozeer te maken met een ‘overspelroman’, maar met een interpretatie van het
leven: ‘dit is niet het bedrog van een vrouw, het is de intrinsieke valsheid van het
drijfzand dat wij leven noemen’ (p. 256).

Vrouwenarmen
De typische weifelmoedigheid van verteller en personages komt ook in de verhalen
van Machado goed aan bod. Zoals in de De psychiater (1984) heerst ook in
Vrouwenarmen3 het besef dat de tijd voortschrijdt en alles wat belangrijk is
onbelangrijk maakt. De verhalen zijn pijnlijke illustraties van Milan Kundera's
uitspraak: ‘het zou cynisch zijn zich nu optimist te durven noemen’. Meer dan ooit
worden de tijd en de vooruitgang als illusies ontmaskerd. Machado zelf schrijft: ‘Ik
heb vertrouwen in Vader tijd, die een uitnemend alchemist is’ (p. 87). De mythe dat
Machado een maatschappelijk afzijdig man zou geweest zijn is wijdverspreid. Uit
de verhalenbundels blijkt echter dat niets minder waar is. Een thema als ‘de slavernij’
komt in Vrouwenarmen meermaals aan bod. De schrijnende episoden uit de slaventijd
worden in de verhalen De lat en Vader tegen moeder rechtstreeks aan de kaak gesteld.
Machado geeft ondubbelzinnig zijn afkeuring te kennen: ‘het systeem degradeert
niet slechts de slaven, maar meer nog ieder die ermee te maken heeft’ (A. Willemsen).
Een ander thema is de hunkering naar volmaaktheid (in de liefde, maar ook in de
kunst) en de daarmee verbonden frustratie. Deze thema's vinden hun stilistisch
correlaat in de weifelmoedigheid, de typisch machadiaanse manier om de dingen te
suggereren liever dan ze uitdrukkelijk te verwoorden. In verhalen als Vrouwenarmen
en Vroegmis bereikt hij het summum van de impliciete suggestie. Machado laat aan
de lezer de taak uit de kleine geschiedenissen te besluiten tot de grote ellende van
het systeem.
Als geen ander slaagt Machado de Assis er in via een kristalheldere en treffende
stijl de essentie van zijn mensvisie te verwoorden. Eenmaal de lezer tot de kern van
Machado's filosofie komt, gaat een volledig nieuwe wereld van
betekenisverschuivingen en complexe verhoudingen open. Ma-

3

Vrouwenarmen, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1986.
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chado heeft de mens getypeerd als ‘een denkende drukfout’. Veroordeeld tot de
‘drukfouten’ van de verteller, wordt de lezer gefascineerd door de ‘sardonische
rimpel’ die zich op elke bladzijde aftekent. Als Machado de kleine kanten van de
mens blootlegt, dan gebeurt dat vanuit de zorg om hulde te brengen aan de tragiek
in de grote en kleine menselijke verhoudingen. De pijnlijk zorgvuldige ontleding
van de menselijke drijfveren brengt Machado tot een indringende portrettering. Als
de lezer in de spiegel kijkt die Machado de Assis hem voorhoudt, dan ziet hij via het
oog van een ontluisterend humanist, menselijke kleinzieligheid veranderen in grote
kunst.
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Over een erfenis waken
Landschap van Kerken
Georges Adé
‘Grands bois, vous m'effrayez comme des cathédrales’.
Ch. Baudelaire
Het boek van Geert Bekaert Landschap van Kerken. 10 eeuwen bouwen in
Vlaanderen1, is een in alle opzichten monumentale tekst over het begrip ‘kerkgebouw’.
Wat Bekaert schrijft is voornamelijk belangrijk omdat hij het gebied dat hij uitstekend
in de breedte en de diepte verkend heeft (de kerkelijke architectuur) verlaat, door het
te situeren in een nog ruimer veld van bezinning. Niet alleen komt de evolutie van
de religie geregeld ter sprake, maar veel algemener nog het begrip ‘geschiedenis’,
meer bepaald onze relatie met de geschiedenis, dit is, met alle monumenten die ons
eraan herinneren dat er geschiedenis is. ‘Monument’ betekent trouwens ‘wat herinnert
aan’. En dan zet Bekaert vooral uiteen, met de uitvoerige, aandachtig ingetogen
eerbied die zijn taal eigen is, hoe onze relatie met het monument door de tijd zelf
gewijzigd wordt: het verleden dient onophoudelijk opnieuw gelezen - verzameld en
uitgelegd - te worden.
Wat Bekaert doet zou je fenomenologie kunnen noemen. Hij beschrijft voorwerpen
maar nooit los van de betekenis die zij mogelijk gehad hebben, en vooral nooit zonder
de opdracht te benadrukken waarvoor wij vandaag staan: welke betekenis kunnen
deze voorwerpen, deze gebouwen, voor ons dragen? Fenomenologie dient hier als
deze vraag begrepen te worden: hoe ontstaat er zin? Het merkwaardige is nu dat deze
fenomenologische reflectie niet zoals vaker de zogeheten ‘natuur’ betreft, maar bijna
uitsluitend het landschap zoals het door de mens geconcipieerd werd, als een
architectuur, zou Bekaert schrijven.
Karl Raymond Popper heeft ooit voorgesteld, het uitzichtloze dualisme tussen
lichaam en geest, de dingen en het denken voorlopig op te heffen,

1

G. Bekaert, Landschap van Kerken. 10 eeuwen bouwen in Vlaanderen, Davidsfonds,
Leuven/Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 1987, BF. 1890.
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tussen deze twee universa de wereld van de menselijke artefacten in te lassen, en
dan voornamelijk alle informatieconserverende systemen - een boek, bijvoorbeeld.
Een boek is een ding van papier, karton, lijm en drukinkt, dat pas echt bestaat wanneer
het gelezen wordt. Hetzelfde kan je stellen omtrent het ‘monument’: een gebouw
wordt een hoop oude stenen of helemaal onzichtbaar als niemand er zich over bezint.

Oprichten en afsluiten
De bezinning van Bekaert begint bij wat de titel oproept: een apert gegeven, dat zo
evident is dat we het niet meer zien: een landschap van kerken, daar leven we in.
Zoals een Frans dorp door een mairie en een surreëel monument voor gesneuvelden
gemaakt wordt, zo is een Vlaams dorp zijn kerk.
De kerk neemt het landschap op zich, geeft het zijn vorm, niet direct als
kerk, maar gewoon als gebouw, als autonome constructie. We hoeven de
historische betekenissen niet te kennen waarmee het beladen is, om het te
begrijpen (112).
Bekaert heeft het hier over een van de twintig kerken die hij uitvoerig leest, de
Onze-Lieve-Vrouwekerk van Pamele in Oudenaarde. Hij hecht blijkbaar veel waarde
aan het begrip autonomie:
In het middeleeuwse ontwerp wordt immers uitgegaan van het gebouw
als autonome artefact met zijn eigen ruimtelijke karakteristieken en niet
van een functionaliteit, waarvan de vorm en de maat van het gebouw
afhankelijk worden gesteld (116).
De vraag is wel of je autonomie en functionaliteit als elkaar uitsluitende termen kan
gebruiken. Als je de historische draad in het verhaal van Bekaert opneemt dan merk
je hoe hij dit stel niet als een strikte dualiteit opvat. De lezer beseft vlug dat Bekaert
verschillende registers bespeelt wanneer hij de ‘functie’ van het kerkgebouw belicht.
Er is het register ‘architectuur’, met een vrij verheven ondertoon. De bestemming
van een kerkgebouw heet dan:
een onbepaalde ruimte ordenen, een eigen landschap maken waarin mensen
zich kunnen vestigen, waardoor de aarde voor hen bewoonbaar wordt (...)
Het is het in bezit nemen van de natuur door er een orde, een ‘menselijke
orde’ in aan te brengen. (...) De chaos moet blijvend overwonnen worden.
(11)
Maar subtieler klinkt het register ‘tempel’, etymologisch gelezen een ‘afgezonderde’
ruimte, door:
De oudste heiligdommen zoals de prehistorische grotten, werden in
natuurlijke krochten ingericht. Daar heerste het gewijde, het geheime, het
vertrouwde. Een
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krocht is het eerste heiligdom, maar ook het eerste huis, het oersymbool
van het interieur, het voor de mens en zijn goden gereserveerde (83).
Hier treedt geen zingevende beschaving meer op, maar wordt er naar innerlijkheid,
geborgenheid, het niet-meer-in-de-wereld-geworpen-zijn verlangd. Je vindt die twee
functies schematisch in twee typen megalithische monumenten terug: de staande
stenen geven een landschap richtingen, en affirmeren daardoor, soms op kolossale
wijze, de tegenwoordigheid van de mens, terwijl de tafelgraven, of hunebedden en
ook de cirkelvormige omheiningen, een deel van de wereld afsluiten, voorbehouden,
opofferen, om er een andere wereld in af te beelden, een wereld die je zowel in het
vernietigende van de dood en het overweldigende van de macht, als in het verdovende
van de geborgenheid en het onweerstaanbare van de vervoering kan ervaren.

Geschiedenis als verhaal
Laat me Bekaert vanaf de Onze-Lieve-Vrouwe-abdijkerk van Vlierbeek, of de
Aufklärung, volgen: niet het hele verhaal dus, dat tot een veel langere commentaar
uitnodigt. Ik citeer nogal lang, omdat de tekst een zo gave samenhang vertoont dat
je hem niet mag versnipperen:
De mens onderwerpt zich niet meer aan blinde en oncontroleerbare
krachten, maar weet zich voortaan aan de principes van zijn rede zelf
onderworpen. Het gezag is niet meer dat van een prelaat of een vorst, maar
van een eeuwig menselijke natuur, zoals deze zich in de rede langs de
zintuigelijke ervaring om manifesteert. Het genie van de architect en de
architectuur is er om die natuur te reveleren en in grootse symbolen te
verheerlijken.
Die symbolen zullen bij voorkeur hun gestalte krijgen in nieuwe
programma's, waarin de menselijke wetenschap en kunst worden verzameld
en beleefd: de bibliotheken, de musea, de theaters, de justitiepaleizen, de
parlementsgebouwen. Geen paleizen van vorsten meer. De kerken blijven
echter, ook in deze benadering een eminent programma, waarin het
goddelijk principe, het gemeenschappelijke bij uitstek van de menselijke
natuur, zijn evidentie verwerft.
In haar vorm illustreert de kerk van Vlierbeek dit immanent goddelijke,
in de behandeling van het koor dat, zonder de samenhang van het geheel
te ondermijnen, het goddelijke deel letterlijk in het licht stelt. Zoals de
kerk zich niet meer in het landschap verheft, maar er de verborgen
geometrie en samenhang van reveleert, zo brengen de beelden de goddelijke
deugden tot menselijke ervaring terug, een broos moment van evenwicht,
waarin alles baadt in een zacht licht, tot de nacht valt (228).
Bekaert geeft hier uiteraard de denktrant weer die aan de oorsprong van het gebouw
staat: hij bezint zich dus op de betekenis die het gebouw voor de makers ervan had.
Alleen in de laatste zin verwoordt hij een boventijds
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inzicht: deze harmonie is precair. En het is precies het ‘klassieke idioom’ van dit
‘idealisme’ - ‘een verwijzing naar een zuivere oorsprong, een gouden tijdperk,
waarvan de geschiedenis niets dan een afwijking zou zijn’ (240) - dat de ‘positieve
stijlloosheid’ van ‘het reële drama van de stad in de 19e eeuw’ reveleert. Bekaert
laat dit in de kerk van Sint-Jacob-op-den-Coudenberg in Brussel uitkomen in een
bijzonder originele benadering van het contrast tussen het classicistisch gebouw met
zijn eeuwigheidspretenties (denk aan de officiële gebouwen in de stad Washington)
en de grote romantische schilderijen die het bevat. Het is precies de urbane chaos
van de 19e eeuw die maakt dat architectuur zich als architectuur bewust zal worden
- maar dan is ze tegelijk ook haar ‘maatschappelijke evidentie’ kwijt. Hoe zal zij
zich richten op de ‘concrete en functionele behoeften van een in ontwikkeling zijnde
maatschappij’?
Vandaag beleven we de ‘eclips niet enkel van de kerkbouw, maar van de
architectuur in het algemeen’ (274). Een kerk zoals de Sint-Aldegondis te Ezemaal,
van architect Marc Dessauvage, ‘stelt de vraag naar de mogelijkheid zelf van (...)
een herkenbare en inspirerende architectuur. Ze gaat niet meer uit van een gegeven
realiteit, maar van een verlangen naar realiteit’. Het crisis verhaal is dramatisch,
tragisch zelfs:
(voor Marc Dessauvage was een gebouw belangrijk) niet omdat het een
kerk of een huis was, maar omdat het een landschap een gezicht gaf. De
kerk van Ezemaal (...) staat er anachronistisch bij. Haar aansluiting bij het
landelijke bouwen van het toenmalige dorp bezat nog een zekere
geloofwaardigheid. Deze is nu weggevallen door de ontwikkeling van een
residentiewijk, waarin het einde van het wonen zelf gevierd wordt (275).
Deze ruimte hoort nergens bij (...) Een ruimte voor niets (272).
Hetzelfde tragisch drama speelt zich volgens Bekaert in de Abdijkerk Roosenberg
te Waasmunster af. Het project voor dit gebouw heette:
alles tot zijn laatste eenvoud en zijn oorspronkelijke samenhang herleiden,
huis en stad, mens en natuur, tijd en ruimte, taal en wereld, hemel en aarde.
Maar, zegt Bekaert, van zodra we terug op straat staan
weten we dat die eenvoud en die samenhang niet meer is dan een droom,
een van de vele die de menselijke verbeelding heeft voortgebracht, de
droom van een ongeschonden paradijs, een besloten tuin, een complete
ongestoorde wereld waarin tijd en dood onbekenden zijn (286).
Een illusie, dus. Maar welke illusies hebben nog een toekomst?
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Interpretatie van architectuur
Je kan tegen deze magnifieke historisch-fenomenologische reflectie, waaruit ik hier
summier enkele bewegingen gelicht heb, eigenlijk maar één, vrij banaal, bezwaar
formuleren: ze is noodgedwongen selectief. De kerkgebouwen die Bekaert beschrijft
zijn monumenten, terwijl vele andere het niet zijn. Ik denk aan die talloze troosteloze
banale neogotische kerkjes, en aan die even talloze kubistische, al dan niet in baksteen,
in de breedte uitgewerkte spektakelzaalachtige toestanden, uit de jaren twintig en
dertig, die je in vele Vlaamse steden en voorsteden geruisloos kan zien verkrotten.
Je kan deze gebouwen geen enkele andere dan een documentaire waarde toekennen,
precies omdat ze esthetisch gezien zo waardeloos zijn, ‘esthetisch’ hier dan in de zin
van formeel, abstract. Concreet verwijzen ze alleen maar, zoals Bekaert het hier en
daar bescheiden aanstipt, naar een volkomen achterhaald ritueel, dat niet eens meer
echt bestond toen die kerken gebouwd werden, en dat wellicht nooit echt bestaan
heeft. Maar waarom zegt Bekaert zo weinig over die ronduit lelijke gebouwen?
Het boek over de kerken als landschap bevat niet alleen een verhaal met
beschrijvingen, het bouwt in vraagvorm ook een vertoog uit: wat zullen we met al
die kerken doen? Welke zin kan het kerkgebouw vandaag nog hebben? Het antwoord
kan niet eenvoudig zijn. Een kerkgebouw, zoals elk ander monument, is een ideogram.
Maar wat als je de taal niet, niet meer, half en half kent? En de lui die het ideogram
geconstrueerd hebben beseften die wel ten volle de gedachteinhoud ervan? Verwijzen
deze betekenaars wel naar een omvatbaar betekende? En wanneer wij dan toch een
ideogram lezen, kunnen wij, mogen wij, abstractie maken van die talloze andere
interpretaties die er al lang voor ons gegeven zijn? Wanneer we bijvoorbeeld de
gotiek proberen te begrijpen, denken we dan niet in de eerste plaats: ‘maar dan niet
zoals in de neogotiek?’
Je kan stellen dat in de derde wereld van Popper het beginsel van de algemene
relativiteit vigeert: de betekenis die een monument krijgt hangt niet alleen af van het
zingevend moment, maar ook van alle andere voorafgaande zingevingen, zodat er
nooit een absoluut, of al was het maar naief standpunt in te nemen is. Desondanks
probeert Bekaert iets als universalia af te zonderen, die in gelijk welk
interpretatiesysteem zouden moeten optreden. Ze heten leegte (of ruimte), kruis als
vormgeleding, en het monument en zijn context.
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Leegte, vorm en omgeving
Het begrip leegte, dat zich geregeld in de tekst laat gelden, blijkt evenwel nu eens
negatief en dan weer positief geladen. In een zeer evenwichtige en toch vernietigende
duiding van de Heilig-Hart-basiliek te Koekelberg, schrijft Bekaert:
Dit interieur is niet echt leeg. Men kan er geen plaats in innemen. Men
wordt er ook niet in opgenomen (266).
De vraag naar wat er met die ruimte moet gebeuren, waarvoor ze is
gemaakt, komt niet eens meer op (263).
In zijn volmaaktheid blijft dit gebouw getekend door een onrust, een
onzekerheid, een onmogelijkheid. Deze blijken uit de al te nadrukkelijke
poging om door de kwaliteit van het vakmanschap, de rijkdom van de
materialen, de coherentie van de vorm, de perfecte smaak, het gemis van
afstand, de leegte van het bestaan zelf te willen domineren (266).
Het negatief oordeel luidt finaal: ‘De transcendentie (van deze ruimte) is vreemd,
abstract, niet verankerd’. Wat betekent dat nu, de ‘transcendentie’, en waarmee zou
ze in relatie moeten staan? Uit een positief voorbeeld van ‘leegte’, omtrent de
Onze-Lieve-Vrouwekerk van Damme, vernemen we dit:
Door haar ongerichtheid geeft deze ruimte een heel vrij gevoel. Ze is quasi
onbepaald, maar toch geleed en daardoor vervuld en aanwezig, niet leeg
zoals vele van onze moderne hallen. Haar hoge licht tast nergens de
beslotenheid van de ruimte aan. Ze blijft beschermd tegen buiten (73).
Laat me dit als volgt resumeren: in deze ruimte vindt de mens zich in zijn vrijheid
terug omdat hij zich in deze ruimte, en niet in een andere, bevindt. Maar waaraan is
het verschil tussen Damme en Koekelberg dan te wijten? Aan de formele structuur
van de gebouwde ruimte, of aan het verschil tussen een fictieve, zoals in Koekelberg,
en een fossiele, zoals in Damme, referentie? De logica van Bekaert tendeert er
waarschijnlijk naar dit dilemma te verwerpen, en te beweren dat er tussen het formele
en het referentiële, tussen de bouwtaal en de denkwereld, met andere woorden, een
bepaalde relatie bestaat. Kan je de aard van deze relatie nauwkeurig registreren?
Wanneer Bekaert het over de kruisvorm heeft krijg je een aanzet tot het formuleren
van een equivalentie tussen betekenaar en betekende. Soms is het evenwel niet
duidelijk, zoals in het volgende fragment, over de Onze-Lieve-Vrouwekerk van
Pamele, in Oudenaarde, of Bekaert een eigen visie dan wel die van de bouwers
verwoordt:
Vanuit dit centrum, als vanuit de ‘axis mundi’, de as die de aarde met de
hemel
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verbindt, wijzen de vier armen de vier windrichtingen aan, of, in
omgekeerde richting, komen de vier windrichtingen hier samen en stulpen
als het ware de toren de lucht in (113).
‘Axis mundi’ verwijst evident naar de mythische voorstelling van de spil van de
wereld, de dragende kern ervan. En eigenlijk ook naar een reflectie op deze mythe
zoals je die bij een Eliade vindt, of, ruimer, bij een Bachelard, die door Bekaert meer
dan eens geciteerd wordt. Deze denkers aanvaarden evenwel het bestaan van
archetypen, van invarianten, in de mythes van de mensheid. Een meer verfijnde
exegese, zoals in de methode van Dumézil voor het lezen van verhalen, ontdekt vroeg
of laat toch dat alle tekens veelzinnig zijn, of eigenlijk zinledig, en dat een betekenis
ervan pas tot uiting komt in het gebruik dat men van die tekens maakt. Denk maar,
om een gruwelijk voorbeeld te nemen, aan het hakenkruis: de swastika werd
oorspronkelijk geacht geluk te brengen.
In een lyrische passage over de Sint-Baafskatedraal te Gent verschijnt het kruis
opnieuw als het middelpunt, het hart:
Het imposante van die structuur heeft natuurlijk met haar mateloosheid te
maken, vooral met haar hoogte, maar toch ook met de eenvoud van de
figuur waarin ze zich ontplooit. De plattegrond van een kerk is een kruis.
En een kruis legt (...) een knooppunt vast, een viering, van waaruit
vertrokken kan worden. Niet de omtrek is bepalend, maar het hart (86).
Hier zou je kunnen menen dat Bekaert gewoon het adagium ‘stat crux dum volvitur
orbis’ overneemt: de lineaire verlossingsgeschiedenis naar de Parousie toe tegenover
de cyclische eeuwige terugkeer. Dit vind je in de beschrijving van de Sint-Pieterskerk
te Leuven letterlijk terug, maar net daarvoor heft Bekaert het begrip kruis op, door
er een kruising, een snijpunt, een spanning van te maken:
Het centrum wordt niet op zich gesloten. Het is een viering van richtingen
die elkaar slechts in één punt kruisen, niet ontmoeten, maar over elkaar
heen gaan, dwars op elkaar staan. De vieringstoren bindt niet samen, maar
markeert het snijpunt. Een bedwelmende spanning ontstaat, met nooit op
te lossen tegenstellingen. Het kruis staat boven de stad en de aarde (140).
Deze verschillen hoef je niet in tegenspraak met elkaar te confronteren. Een lijn is
een verzameling punten, een punt is dus een element in een verzameling, maar een
punt ontstaat anderzijds ook daar waar twee rechten elkaar kruisen. Wat is er gegeven:
de kruisvorm, of twee rechten die elkaar loodrecht snijden? Wie heeft er gelijk: de
atomisten of de holisten, de splitters of de lumpers? Een besloten ruimte of de plaats
waar vele bewegingen elkaar ontmoeten? Het antwoord dat evident niet exclusief
kan zijn dient ook rekening te houden met een andere relatie: binnen en buiten, of
het monument in zijn context.
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Een lege binnenruimte kan je bijvoorbeeld als een scène ervaren, het theater van de
barokke dynamiek van het leven, zoals in de Sint-Servatiusabdij van Grimbergen:
Het gebouw is niets anders meer dan, zoals het kader rond het schilderij,
de afbakening van de ruimte waarbinnen het conflict zichtbaar kan worden,
het slagveld waar de passies losbreken, het theater.
Een interieur als dit, te midden van de kalme onbewogenheid van het dorp
aan de buitenkant, breekt de rimpelloosheid van het oppervlak van het
alledaagse open. Het alledaagse wordt een masker dat een tumultueuze
inwendigheid verbergt. In het interieur van de kerk wordt die verscheurde
inwendigheid openbaar (210).
Maar het kan ook neutraler. Het interieur van de Onze-Lieve-Vrouwekatedraal te
Antwerpen, waarvan het ‘exterieur’ de stad zelf is, daarvan kan je dromen dat
(het) zou openstaan als een immense passage, dag en nacht, een refugium,
het ware interieur van de stad. Men zou er doorheen kunnen wandelen,
even blijven staan praten, mensen zien. Daklozen zouden er schuilen tegen
weer en wind (151).
Elders wordt de zingeving vaak hachelijker. Voor de Begijnhofkerk te Mechelen is
er eigenlijk geen verschil tussen binnen en buiten:
(Ze) gedraagt zich alsof ze de stad zelf was. Ze staat er als een eruptie te
midden van de stad, door het huizenpatroon heen gebarsten. Erg levendig
ziet ze er op dit moment niet meer uit. Maar ze houdt het leven nog altijd
vast, wachtend op een nog onbekende bestemming om een nieuwe jeugd
te beginnen (194).
Daarmee is de echte vraag gesteld. Een andere ook nog: de Begijnhofkerk van
Mechelen ziet er misschien niet ‘erg levendig’ uit, maar de omgeving ervan is ondanks
welgemeende pogingen al jaren aan het verkrotten. Is er een nieuw leven denkbaar
voor een oude kerk als de buurt rondom verschraalt en verkommert? En ook dit nog:
wat betekent ‘leven’ hier eigenlijk?

Zin en tegenzin
Het komt er niet op aan de vorm van de kerkgebouwen zo correct mogelijk te
interpreteren, de uiteindelijke betekenis ervan kan toch alleen maar van de gebruiker,
hier en nu, komen. Maar hoe kunnen we vandaag nog kerkgebouwen gebruiken?
Zelfs indien je aanneemt dat het begrip ‘Entzauberung’, van Max Weber, correct
onze situatie beschrijft, een samenleving die finaal door de techniek van de produktie
gedetermineerd wordt, indien je dus de facto de verdwijning van het religieuze feit
erkent, en de religie dus alleen maar als
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een fossiel kan verklaren - dan sta je nog voor de vraag: en de monumenten dan? Ik
wil zeggen: het bestaan van de kerken als monumenten is voor de authentieke gelovige
attitude een even complex probleem als voor het meest militante atheïsme - gesteld
dat dit niet destructief wil ageren. Laat me een kolossaal voorbeeld geven: misschien
mogen we onderstellen dat de megalithische monumenten, waarvan we weten dat
ze honderden mensen duizenden uren aan het werk stelden, met volle inzet zo niet
met geestdrift gebouwd werden, en dit om wie weet welke redenen (de meest triviale
waarschijnlijk: ‘ons dorp kan dat ook’), maar piramiden bouw je niet met religieuze
ijver, daar heb je massa's wegwerpslaven voor nodig. Je kan dus eigenlijk niet naar
een piramide kijken zonder tegelijk het leven en de dood van talloze mensen te zien,
die op de meest zinloze manier hun bestaan hebben moeten ondergaan. Is dat een
geldige reden om een gebouw af te breken, als het schandelijk bewijs van de
destructiviteit van elke vorm van macht?
Deze dimensie opent Bekaert nooit. De kerk als instelling, en als gebouw, verschijnt
bij hem nooit als het instrument van een bijwijlen destructieve tirannie. Nu geef ik
toe dat de ‘kathedraal’ eerder als een megalithisch monument dan als een piramide
gebouwd werd. Ik vermoed zelfs dat in Europa oeroude gedragspatronen vanuit de
neolitisch-agrarische samenleving meegespeeld hebben in het tot stand komen van
al die heiligdommen in het midden van het dorp. De Onze-Lieve-Vrouwefiguur ziet
Bekaert als een beeldspraak voor alomvattende, levenbrengende geborgenheid: ik
vermoed dat, banaler, iets als een tribale herinnering aan de Magna Mater van vóór
de Kelten en de andere krijgers, ook meegespeeld heeft.
Op een gelijkaardige manier ontbreekt omzeggens ook de dood in de bespiegelingen
van Bekaert. In zijn inleiding citeert hij Maurice Gilliams, die bijna geobsedeerd was
door het doodse in de verlaten kerkgebouwen van de stadskern van Antwerpen, het
‘tempelpuin’ zoals hij dat noemde. Dat almachtig doodse dat Baudelaire in een
kathedraal beleeft, behoort, denk ik, tot de ervaring van al wie in een of andere variant
van het volkskatholicisme in Vlaanderen opgroeide: onmetelijke, donkere en vochtige
ruimtes waarin verweg onbegrijpelijke ceremonies plaatsgrepen. Dit alles heet bij
Bekaert iets te sereen een ‘onverteerd verleden’. Hij constateert alleen maar:
Steeds meer kerken raken hun kerkelijke bestemming kwijt. Ze staan er
nutteloos bij, voorwerp van een nostalgische verering, object van een niet
te verzadigen curiositeit, symbool van een onverteerd verleden (7).
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Hij weet dat een kerk als begraafplaats ook ‘de dood in haar geschiedenis opneemt’,
maar
Het enige wat ontbreekt is een band met de actualiteit, de wereld van
vandaag. Misschien kan dat ook niet. Als we het willen, moeten we die
band zelf leggen (120).
Maar misschien waken we ‘met tegenzin over die erfenis aan geschiedenis’ (144).
Zo eenvoudig kan het niet zijn. De kerken in het landschap Vlaanderen stellen niet
in de eerste plaats inerte monumenten voor, waarmee we eigenlijk geen blijf weten,
die we liever zouden vergeten. Zij leggen getuigenis af van een andere, vroegere,
samenleving waarin de geestelijkheid (de clerus, en de religie) een niet geringe macht
vertegenwoordigde. Als je dan Bekaert leest die het heeft over ‘het innemende’ van
de ‘bekoorlijkheid van deze tijdeloze plek’ (123), dan vraag je je af of de beschaafde
eerbied zijn aandacht niet net iets te sterk richt.
Deze opmerking is wellicht onterecht, als je let op de nadruk waarmee Bekaert
naar een toekomst voor de bestaande kerkgebouwen vraagt. En dit is geen
gemakkelijke opdracht:
Niets wijst er vandaag de dag op dat we nog iets met de grootheid (van
deze gebouwen) weten aan te vangen. (...)
In een mooi vers zegt Paul Celan ‘afvallig ben ik pas trouw’. Het ziet
ernaar uit dat dit ook voor kerkgebouwen opgaat. We kunnen ze maar
redden door afvallig te worden van hun vermeende identiteit als
kerkgebouw (...). Zelfs de godsdienst die er zich nog mee vereenzelvigt,
bewijst blijkbaar zichzelf noch het gebouw een dienst. Natuurlijk is het
goed voor het voortbestaan van een gebouw, dat het in gebruik blijft. Maar
een gebouw vraagt meer. Het wil beleefd en geïnterpreteerd worden (78).
Het probleem wordt dus in esthetische zin gesteld, esthetisch in de sterke betekenis:
het esthetische van het waarneembare. Hoe een groots gebouw beleven? Welke
betekenis kan het dragen? Als het elke religieuze referentie of context kwijt is, geldt
de betekenis uit het verleden niet meer mee, en blijft er ons alleen nog maar de logica
van de bouwdaad over.
We moeten bij een gebouw vanuit het bouwen zelf leren denken en ons
niet, zoals gebruikelijk, laten leiden door wat uit die bouwdaad is
voortgekomen (...) (125). (Het resultaat van de ‘lectuur van dit imposante
gebouw’ dient een verhaal te zijn) over de mens die bouwt, een wereld
ontwerpt waarin hij leven en dood, natuur en geest, duur en
vergankelijkheid probeert te verzoenen, waarin hij zijn verlangens wil
uitspreken, waarin hij zijn eigen limieten wil transcenderen (126).
Dit transcenderend optreden wordt ook banaler geduid:
Een kerk, een graf is overtollig. Een muur is overtollig. Ze zijn creaties
van het verlangen, waarin de mens zichzelf creëert, een menselijke orde

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

schept, in laatste instantie de dood bezweert, die laatste, voor het menselijke
bewustzijn onaanvaardbare grens (34).
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Het werkwoord ‘bezweren’ gebruikt Bekaert weinig. En toch is het een van de
hoofdcomponenten uit de religieuze attitude. Het ongeluk van de wereld, de eindigheid
in haar gedrochtelijke veelvuldigheid, kan je alleen maar symbolisch indijken. En
dat gebeurt dan ook, en doorgaans op reusachtige schaal. Het bezwerende van het
reusachtige - dat op zichzelf verder ook het voorwerp van een vernielende drift tot
opdoen, verteren, uitgeven wordt - wist Bekaert uit, om de ruimte op zichzelf te
redden. En hij wijst erop hoe onze samenleving zich daartegen verzet, door de zinloze
ruimte desondanks toch nog met een functie te willen bepalen.
(De immense ruimte) behoort tot onze dagelijksheid maar ze onttrekt er
zich ook aan en misschien is dit laatste wel de reden waarom we ze zo
zorgvuldig afsluiten en ze tot een van haar functies, de kerkelijke eredienst,
willen terugbrengen? (152)
Ofwel maken we er een museum van, of een historisch monument, of een
kunstwerk. Wat er in die ruimte gebeurt wordt door Bekaert doorgaans leven
genoemd. Wanneer hij de ‘versleten ruimte’ van de Begijnhofkerk van Mechelen
bekijkt, dan denkt hij:
We moeten alleen de schellen van onze ogen en onze geest laten vallen
om het oorspronkelijk leven van deze ruimte te ontdekken, ons door de
frisse wind die er doorheen waait te laten beroeren (202).
Deze kerk is een ‘universum waarin tijd en ruimte overstegen worden’, in dit gebouw
waarin het ‘leven’ doorgaat, en door de veranderende bouwstijlen heen, ‘zoals een
bron telkens nieuwe wegen (zoekt) om zich te manifesteren’ (196-197). Dit leven
wordt wel geduid. Het wondere in het boek van Bekaert is dat zijn uiteindelijk
standpunt, zijn diepste overtuiging wellicht, ons niet als een onvermijdelijke conclusie
opgedrongen wordt. Hier en daar onthult een paragraaf, in bedaarde en gave
bewoordingen, wat hier en daar soms te abstract gesuggereerd wordt. In het klooster
van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van Tongeren
is men op zichzelf teruggeworpen, alleen met het zuivere bestaan, de
essentie zelf van de architectuur: het landschap en de muur, de afbakening,
het opgenomenzijn, het toebehoren tot een wereld die zijn eigen zin is,
geen werkplaats, geen verblijfplaats, geen enkele vorm van vertoog, maar
een geprivilegieerd punt waar de volheid van een bestaan, ongericht,
onuitsprekelijk, ervaren wordt, een bron van eeuwige jeugd, pure fascinatie
(57).
Dergelijke gebouwen maken het ontstaan van een toekomstige godsdienst mogelijk,
beweert Bekaert, een godsdienst die nu nog niet bestaat tenzij als een mogelijkheid
die deze gebouwen als gebouwen ons bieden.
Men is geneigd te stellen dat niet de godsdienst deze ruimte voortbrengt,
maar omgekeerd, dat in en door zulke ruimten godsdienst ontstaat als een
ontdekking en
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viering van een menselijk bestaan in de wereld, de wereld als huis voor
menselijke bewoning, als verdichting van het landschap (46).
Zinniger lijkt me de term ‘contemplatie’.
Elk gebouw is een visioen. De werkelijkheid van het verlangen: de harde,
actieve werkelijkheid, de vita activa, die gericht is en uitmondt op de
verbeelding van een droom, de vita contemplativa (118).
Alleen maar door het oprichten van een ruimtelijke structuur ontstaat een
contemplatieve, onbepaalde en ongerichte, volheid. Het maken zelf van
die ruimte is haar reden van bestaan. Het werk zelf is zijn betekenis (102).
In om het even welke gecultiveerde samenleving zou het verschijnen van een boek
als Landschap van Kerken een evenement van primordiaal belang betekenen, dat
lang nog na het verschijnen ervan het voorwerp zou uitmaken van gesprekken,
ondervragingen en besprekingen. Het biedt inderdaad op een unieke wijze een stevig
uitgebouwde bezinning op een cruciale vraag. Die vraag luidt: wat doen we met de
toekomst van ons verleden? De vernietigende produktiemaatschappij laat ons de
vraag niet eens stellen. Geert Bekaert biedt ons een unieke taal om deze monumenten
op een voor ons zinnige manier te leren gebruiken: ruimtes zijn het, die tot niets
dienen, die gewoon zichzelf zijn, en waarin we misschien, als we willen, tot onszelf
kunnen komen, indien we de ruimte toestaan onze ervaring vorm te geven.
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Forum
Auschwitz: zullen we het ooit begrijpen?
Aan de brede stroom literatuur over de nazikampen is onlangs een merkwaardige
studie toegevoegd. In 1986 promoveerde Gie Van Den Berghe, een 43-jarige Gentse
doctor in de moraalwetenschap, op een proefschrift over ‘de oorzaken en gevolgen
van de begripskloof tussen overlevenden van de nazikampen en buitenstaanders’.
Daarvan heeft de auteur nu een herwerkte versie in boekvorm laten verschijnen: Met
de dood voor ogen1.
In tegenstelling tot veel andere literatuur over de kampen behandelt deze studie
niet in de eerste plaats de gruwel van het kampleven zelf, maar de
‘communiceerbaarheid’ van deze ervaring. Van Den Berghe begeeft zich op het
glibberige terrein van de authenticiteit van de ooggetuigeverslagen. Hij spoort de
kleine ongerijmdheden op in de uiteenlopende verslagen, hij laat het partiële karakter
ervan zien, de persoonlijke inkleuring, de gebrekkige perceptie van de ooggetuigen.
En alsof die heiligschennis nog niet volstond, onderzoekt hij ook de begripskloof
die steeds weer blijkt te bestaan tussen overlevenden en mensen ‘die het niet
meegemaakt hebben’. Dit is geen nieuw probleem. De vraag of buitenstaanders de
kampervaring ooit echt kunnen begrijpen, behoort tot het wezen van het denken over
de holocaust. Vooral de laatste tijd herhalen overlevenden - zo bijvoorbeeld iemand
als Elie Wiesel - steeds luider dat buitenstaanders maar beter hun mond kunnen
houden over de kampen. Maar op die manier wordt het onderwerp taboe, een
fenomeen dat niet langer geobjectiveerd of wetenschappelijk behandeld mag worden.
Van Den Berghe doorbreekt dat taboe. Nu overlevenden steeds schaarser worden,
onderzoekt hij hoe die begripskloof tussen insiders en outsiders gegroeid is en wat
ze precies inhoudt. Zijn visies zijn niet onomstreden. Volgens sommige historici
komt zijn studie twintig jaar te vroeg. De Auschwitzstichting was niet scheutig met
haar medewerking. En een ex-kampgevangene en succesvol auteur over de kampen,
Ludo Van Eck, noemde Van Den Berghe een ‘neo-fascist’2. Walter De-

1

2

G. Van Den Berghe, Met de dood voor ogen. Begrip en onbegrip tussen overlevenden van
nazi-kampen en buitenstaanders, Epo, Berchem, 535 pp. De studie werd in 1986 bekroond
met de Provinciale Prijs van Oost-Vlaanderen voor Geschiedenis.
Van Den Berghe over Zo was het in Dachau van Ludo Van Eck: ‘Ludo Van Eck schrijft dat
zijn verslag over Dachau het verhaal is “van wat één man zag, hoorde, voelde”, maar ruim
een derde van zijn verslag bestaat uit feiten die zich in andere kampen of periodes afspeelden’.
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brock daarentegen, ere-voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vrije Universiteit
Brussel en ex-voorzitter van de politieke gevangenen van de kampen van Silezië,
noemde het boek ‘een monument van belezenheid, informatie en kritische zin’. Een
interview met een omstreden auteur.
Ik heb een kritisch-historische analyse gemaakt van meer dan honderd
ooggetuigeverslagen, met de bedoeling een aantal tendensen, constanten, kleine
tekortkomingen, ‘fouten’ en contradicties op te sporen en te verklaren vanuit de
kampervaring zelf. Een gedetailleerde kennis van de kampsituatie was daarbij
onontbeerlijk. Ik heb er negen jaar aan gewerkt. Gewapend met duizenden
steekkaarten en een scrupuleus respect voor de feiten, heb ik getracht enkele nieuwe
inzichten aan de literatuur over de kampen toe te voegen.
Ooggetuigeverslagen bevatten nogal wat ‘varianten’. Sommige verslagen werden
in het kamp geschreven, andere daarbuiten; het ene verslag is thematisch uitgewerkt,
het andere chronologisch; niet alle kampen waren even gruwelijk; en vooral: wanneer
werd de getuige geïnterneerd en welke was zijn sociale positie in het kamp? Het
blijkt immers dat veel ooggetuigeverslagen dateren van het einde van de oorlog. Dat
is ook logisch, want wie pas op het laatst werd geïnterneerd, had nog enige kans op
overleven. Maar anderzijds moet men wel voor ogen houden dat zij in het kamp
arriveerden op het ogenblik dat de gruwel ten top was gestegen en alom verval en
chaos heersten. Mensen die het minst lang in de kampen hebben verbleven, hebben
de gruwelijkste momenten meegemaakt, en dat beïnvloedt hun getuigenis. Er is geen
woord gelogen aan wat zij vertellen, laat dat vooral duidelijk zijn. Maar zij hebben
niet alles gezien, niet de hele werkelijkheid van de kampen tussen 1933 en 1945.

Uit welke getuigenissen leidt u dat af?
Uit dat van Eugen Kogon bijvoorbeeld, Der SS-Staat, of dat van Benedikt Kautsky,
de zoon van Karl Kautsky, Teufel und Verdammte. Beiden hebben jaren in de kampen
gezeten, de ene in Buchenwald, de andere in Dachau. Zij waren er ‘ingeburgerd’
geraakt, schrijven zij, want opgeklommen in de hiërarchie van het kamp. Hun
getuigenissen zijn opvallend afstandelijk, objectief en thematisch. Vrijwel geen spoor
van wrok, woede of haat. Ook hun leven was bijna dagelijks bedreigd, maar sociale
verschillen tussen de gevangenen bestonden wel degelijk. Ook in getuigenissen die
ik onderzocht heb, vind je dat terug. De afstand was soms zo groot als die ‘tussen
een bedelaar en de koningin van Engeland’.
Kogon bekleedde in het kamp een ‘hoge positie’. Voor zijn relaas, dat hij schreef
op verzoek van de Psychological Warfare Division van het Amerikaanse leger,
raadpleegde hij meer dan honderd ooggetuigen. Het is een van de beste boeken die
je over de kampen kunt lezen, omdat het ook uitlegt hoe zo'n kamp functioneerde,
en niet alleen op het einde van de oorlog. Subjectief is het in deze zin, dat Kogon
zich vooral beroept op getuigenissen van mensen die in het kamp dezelfde
hiërarchische positie bekleedden, en dat beïnvloedt natuurlijk de waarneming. Maar
de sociale geleding was reëel. Mijn boek handelt weliswaar niet over die
machtsverhoudingen in het kamp, ik heb alleen proberen aan te tonen, dat deze sociale
geleding de inhoud en de vorm van het getuigenis beïnvloedt. Al was het maar omdat
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wie hoger op de hiërarchische ladder stonden, over iets meer informatie, overzicht
en bewegingsvrijheid beschikten. Altijd relatief gesproken, natuurlijk. Want ook hun
leven stond dagelijks op het spel.
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U laat het woord ‘overzicht’ vallen. Ik neem aan dat slechts weinigen
daarover beschikten.
Dagboeken zijn soms uitstekende bronnen. Een prachtig voorbeeld is het Dagboek
uit Westerbork van Philip Mechanicus. Toen in Westerbork de conflicten tussen
groepen Duitse en Nederlandse joden scherpe vormen begonnen aan te nemen,
verzocht men de kampcommandant de jonge journalist Mechanicus als
kroniekschrijver aan te stellen. En zo geschiedde. Maar dagboeken houden ook
beperkingen in, laten vaak weinig overzicht zien en zijn - hoe kan het anders - in
uiterst pijnlijke omstandigheden vervaardigd. Mensen schreven in het geheim, papier
ontbrak vaak, de krabbels moesten worden verstopt, even nalezen van je velletjes
was er niet bij. De Nederlandse jodin Renata Laqueur schrijft in haar Dagboek uit
Bergen-Belsen, dat het kamp tot de zomer van '44 nog ‘overleefbaar’ was, maar in
de tweede helft van dat jaar was de situatie zo verslechterd, dat zij nog amper kon
schrijven. Haar dagboek stopt dan ook abrupt. Hetzelfde merk je in Goethe in Dachau
van Nico Rost: in de laatste maanden van '44 nog slechts enkele aantekeningen per
week meer; en wat meer is, pas dan, op het moment dat hij enorm honger lijdt, begint
Rost te berichten over de gruwelen.

Vindt u in deze dagboeken ook al aanwijzingen van wat Robert Merton het
‘insiderisme’ heeft genoemd, de opvatting dat alleen ‘insiders’, mensen die
het zelf hebben meegemaakt, het ook kunnen begrijpen?
Neen, niet in die vorm. Het ‘insiderisme’ als doctrine is in de kampen niet aanwezig.
Wel is er de schrik voor het onzegbare, de angst een dergelijke extreme ervaring niet
onder woorden te krijgen. En dat is ook heel begrijpelijk. Er is nog hoop. Mensen
zitten midden
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in de situatie, ze moéten wel geloven dat zij deze hel nog zullen ontkomen, zij wíllen
communiceren. Als communicatie onmogelijk zou blijken, dan zoeken zij de oorzaak
daarvan bij zichzelf. De ontoereikendheid van het woord.
Precies dat verandert na de oorlog. Niet onmiddellijk, want in de eerste
ooggetuigeverslagen is nog duidelijk de drang aanwezig om te communiceren. Het
komt bij veel overlevenden niet op dat anderen het niet zouden kunnen begrijpen.
Alhoewel. Hier en daar voel je al een lichte vorm van onbegrip, zo van ‘Hé, misschien
begrijpen ze het niet’, een reflectie die in de in het kamp geschreven dagboeken
volstrekt ontbreekt. In de eerste verslagen na de bevrijding duiken ook al schuchtere
vergelijkingen op waarmee men de begripsvorming bij de buitenstaander wil
bevorderen. Maar nog nergens wordt uitdrukkelijk gezegd: jullie begrijpen het toch
niet.
Naarmate de jaren verstrijken, wordt dit gevoel echter sterker. Zelfs bij wie vlak
na de oorlog zijn of haar kampervaringen neerschreef, lees je tussen de regels door
dat rekening wordt gehouden met wat bij de terugkeer gebeurde - en mettertijd neemt
dit fenomeen alleen maar toe. De confrontatie met de na-oorlogse realiteit is hard.
In menig verslag is de teleurstelling voelbaar, de ontgoocheling is groot. En daaruit
is de begripskloof ontstaan.
Een nauwkeurige analyse van de ooggetuigeverslagen heeft mij geleerd dat het
gevoel niet begrepen of aanvaard te worden vaste vorm aanneemt in het begin van
de jaren zeventig, dus na contact met buitenstaanders. Dat is ook te begrijpen. De
teruggekeerden hadden zich de toekomst veel rooskleuriger voorgesteld. Nu bleek
dat de grootste genocide aller tijden de wereld niet ingrijpend had veranderd. Het
lijden was vergeefs geweest, zo leek het. De Koude Oorlog brak uit, en in het begin
van de jaren zeventig stak het antisemitisme weer de kop op. Bovendien geraakten
nogal wat gevangenen geënerveerd door ‘de bureaucratie’ waarmee zij bij hun
thuiskomst te maken kregen, en door reacties van naastbestaanden.
Simplificerend zou je daarom kunnen zeggen dat de insidersdoctrine een
rationalisering is van de ontgoocheling en de wanhoop van de overlevenden. Gezien
de gruwelijkheid van de kampervaring was dit te verwachten. Een deel van de
overlevenden ging de mislukte communicatie op rekening van de buitenstaanders
schrijven. Dat werd de kern van de insidersdoctrine: het oordeel van buitenstaanders
werd afgewezen, hun werd het recht ontzegd ook maar iets aan de ervaringen van
de overlevenden af te doen of toe te voegen.
Deze houding gaat héél ver: ze betekent dat na de dood van de laatste overlevende
geen studie van de kampen meer mogelijk is. Wetenschappelijk valt dit niet te
accepteren. Ik begrijp de houding van de ‘insiders’, ik reik er in mijn studie ook
verklaringen voor aan, maar ik kan de conclusie van Elie Wiesel niet delen als hij
zegt dat alleen overlevenden over de ervaring en het gedrag van kampgevangenen
mogen oordelen. Dat is de theorie van de stilte. Ze komt neer op een negatie van de
menselijke aspecten van de holocaust. De holocaust was ‘a man-made disaster’, zoals
Harry Mulisch zei, of met de woorden van Günther Grass ‘geen mysterie, maar een
realiteit en te onderzoeken mensenwerk’.
Dit raakt overigens ook de manier waarop je ‘revisionistische’ geschiedschrijvers
over de kampen van repliek kunt dienen, mensen die het bestaan van de gaskamers
ontkennen, het kampleven ‘relativeren’ en elke contradictie in de ooggetuigeverslagen
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aangrijpen om deze te devalueren ten gunste van hun reactionaire fantasieën. Daar
distantieer ik mij van. Ik wil deze lieden juist bestrijden, door op psycho-
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logische, sociologische en geschiedkundige wijze aan te tonen waarom kleine
tekortkomingen, ‘fouten’ en overdrijvingen voorkomen in de ooggetuigeverslagen,
zonder de waarde van deze documenten ook maar enigszins in twijfel te trekken. Dat
is een welwillend-kritische benadering. Ervaringsverslagen zijn geen relikwieën. Ze
correct behandelen is een kwestie van respect.
Jan Vermeersch

Hollands glorie
Busken Huet en zijn Land van Rembrand
Het verrassende succes in ons taalgebied van een reeks historische publikaties (van
Tuchman, le Roy Ladurie, Duby, le Goff, Braudel) leidt tot een verheugende toename
van het aantal uitgaven in dit genre. Het beeld is gevarieerd, maar er zijn toch
gemeenschappelijke kenmerken: de werken streven objectiviteit na en zijn niet
vooringenomen finalistisch; ze beperken zich tot precies afgebakende, meestal kleinere
onderwerpen (een dorp als Montaillou, een veldslag als Bouvines, een thema als het
dagelijkse leven, het kind, de dood in een bepaalde periode), en beschrijven
maatschappelijke groepen die in de vroegere, officiële historiografie nauwelijks aan
bod kwamen. Hun wetenschappelijke ambities worden geschraagd door een
meeslepende vormgeving (die in vertaling bewaard blijft) en een geraffineerde
structurering.
Een bijkomend voordeel van deze hausse is dat er ruimte vrijkomt voor de
heruitgave van ouder werk. Zo verschijnt er nu een nieuwe uitgave van Het land van
Rembrand. Studies over de Noordnederlandse beschaving in de zeventiende eeuw
van Conrad Busken Huet (Agon, 1987). Geen overbodige luxe! Het werk, dat voor
het eerst in 1883 en 1884 in afleveringen verscheen, geldt als de belangrijkste
Nederlandse cultuurhistorische studie van de vorige eeuw. Volgens de inleider van
deze editie, Olf Praamstra, heeft het nog steeds geen echte opvolger gevonden (p.
17). Toch dateert de vorige wetenschappelijke editie al van 1924; het was dan ook
hoog tijd dat er een nieuwe uitgave kwam. Dat is niet enkel een kwestie van nationaal
fatsoen, maar is ook van groot belang voor de historici en geïnteresseerden van
vandaag. Die kunnen eruit leren hoe men toen geschiedenis zag, en welke criteria
men hanteerde bij de beoefening ervan; welke onderwerpen men bij voorkeur
behandelde, hoe omvangrijk ze waren en hoe grondig de historicus erop inging;
welke methode hij verkoos, hoe de relatie was tussen feitenverstrekking en oordeel,
vanuit welk waardenpatroon hij oordeelde en in welke vorm de boodschap werd
overgebracht. Historici kunnen vaststellen voor wie Busken Huet schreef en hoe hij
zijn publiek bespeelde, hoe hij het bereikte (het publiceren in afleveringen had
belangrijke consequenties: het boek werd uiteindelijk veel uitgebreider dan de auteur
bij de eerste afleveringen had gepland) en hoe de lezers reageerden. Comfortabel
gewapend met een bijkomende eeuw historisch onderzoek en verfijning van de
historische methode is de moderne historicus verplicht Huets eindprodukt zowel in
diens eigen tijd te situeren, als het te confronteren met de moderne opvattingen. Huet
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schreef voor zijn tijdgenoten, maar de nieuwe uitgave is voor ons bestemd. Er is dan
ook een
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confrontatie op verschillende vlakken nodig - zonder overdreven eerbied voor het
monument, maar ook zonder de irritante eigendunk en de neerbuigende toon die
nogal wat hedendaagse benaderingen van het verleden kenmerkt.
Conrad Busken Huet (1826-1886) was van Hugenotenafkomst, werd dominee van
de Waalse Kerk in Haarlem, verliet als ‘modernist’ het ambt in 1862, en leefde daarna
van zijn pen. Hij verbleef in Nederlands-Indië en Parijs, had als schrijver buitenlandse
voorbeelden (Sainte-Beuve, Taine), was zeer belezen, maar toch in de eerste plaats
een kind van zijn chauvinistischnationalistische tijd. Met Het land van Rembrand
wilde hij de Hollandsche Natie herschrijven in proza, zoals hij het in een geplande
inleiding voor de tweede druk formuleerde. De Hollandsche Natie was een beroemd
gedicht van J.F. Helmers dat wij nu tot de karamelleverzen rekenen (‘Ik juich! schoon
thans geen zon van welvaart ons meer streelt, Dat ik, o Nederland! ben op uw grond
geteeld’), maar dat het toenmalige overspannen patriottisme perfect tot uitdrukking
bracht. Beslist geen overtuigend wetenschappelijk vertrekpunt voor een tijd die vele
illusies armer is.
Busken Huets ambitie was niet gering. Blijkens de ondertitel wilde hij zich
beperken tot de ‘beschaving’ en de ‘zeventiende eeuw’; in feite biedt hij veel meer.
Het boek bestaat uit twee delen; het tweede is inderdaad aan de zeventiende eeuw
gewijd, het eerste beschrijft echter de dertiende tot zestiende eeuw. Hij interpreteert
het begrip beschaving zo ruim, dat elk aspect van het bestaan erin wordt opgenomen.
In deel één wordt elke eeuw aan een ‘cultureel’ personage gekoppeld (de dertiende
eeuw aan Olivier van Keulen, de veertiende aan Jan van Blois, de vijftiende aan
Thomas a Kempis, de zestiende aan Erasmus en Lucas van Leyden - het
Nederlanderschap van enkelen is trouwens zeer betrekkelijk!), maar vrijwel steeds
wordt de eeuw zo volledig geëvoceerd dat er een totaalgeschiedenis ontstaat. Wij
zouden dit opzet nu als een ontoelaatbare vorm van overmoed beschouwen, maar de
eruditie van de auteur is indrukwekkend en zijn synthetisch vermogen laat hem toe
zijn bronnen te overzien en op het gepaste ogenblik te hanteren; een imposant
notenapparaat is daarvan het bewijs. Wie het delettantisme en de vooringenomenheid
van de toenmalige historiografie in de Nederlanden kent, kan bij Busken Huet een
substantiële vooruitgang vaststellen.
Hoe gaat hij zijn onderwerp te lijf? In de laatste zin van zijn boek schrijft hij: ‘De
beste historiestijl... is nog altijd de stijl van Rembrand: veel weglaten, veel overdrijven,
en op een klein getal feiten of beweegredenen veel licht doen vallen’ (p. 780). In
deze (overigens onnauwkeurig weergegeven) uitspraak van Baghetot begrenst hij de
ruime omvang van zijn onderwerp door het te beperken in focalisering en causaliteit:
restrictie van personages, gebeurtenissen en bepalende factoren. Ook deze opvatting
doet ouderwets aan: de historici zijn zich nu zeer bewust van de onbeperktheid van
de wederzijdse beïnvloeding en van de multicausaliteit die het historische gebeuren
voortstuwt. Overigens volgt hij die regel niet: zijn beeld van een periode is zeer ruim.
Anderzijds heeft dat beeld veel breedte en weinig diepte; hij roept veel personages
en kleurrijke gebeurtenissen op die ofwel los staan van elkaar, ofwel in een samenhang
worden gebracht die voor Busken Huet al van tevoren vanzelfsprekend is, maar voor
ons allerminst. Het land van Rembrand is dan ook in de eerste plaats een mozaïek
van kleurrijke figuren en feiten die geen, of een kunstmatige samenhang vertonen.
Dat valt bijzonder op in de zeventiende eeuw, waar de indeling thematisch is (geloof,
handel, wetenschappen en letteren, zeden en personen, kunsten). De
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samenhang is meer te danken aan de artistieke wil van de schepper die een
onmiskenbaar eigen vormgeving creëert. Voor de lezer honderd jaar later is deze
stijl licht gedateerd, onmiskenbaar ‘anders’, maar perfect leesbaar en
bewonderenswaardig in zijn gebalde kracht (waarin hij aan Tacitus en Hooft
schatplichtig is). Even opvallend is de beeldspraak, die soms zeer mooi, soms grappig,
soms ook gezocht is, maar in elk geval nadrukkelijk aanwezig blijft en het geheel
een overal herkenbaar cachet meegeeft.
Ook schept Busken Huet een inhoudelijke eenheid. Zijn tijd geloofde in een
nationalistisch bepaald historisch finalisme, in een Nederland dat voorbestemd was
om uit te groeien tot het (zeer geïdealiseerde) ‘hoogtepunt’ van de eigen tijd. Busken
Huet ziet de evolutie anders, maar behoudt het basis-concept. Ook hij ziet de groei
tot natie (en daarin de groei van onbeschaafdheid tot beschaving: Huet had geen hoge
dunk van de middeleeuwen) als een in de geschiedenis zelf ingebouwd doel. Hij leeft
emotioneel met die wording mee en staat op een voor ons bedenkelijke manier altijd
klaar met waardeoordelen in functie van die nationale grootheid. Hij plaatst dat
hoogtepunt in de zeventiende eeuw, en ziet daarna vooral verval. Net als een
Conscience in Vlaanderen wil hij zijn landgenoten een land voorhouden dat op alle
vlakken uitblinkt, en hen aansporen minder zelfgenoegzaam te zijn en de oude glorie
na te streven. Hij houdt de Nederlanders de Gouden Eeuw voor, en vergelijkt met
andere tijden en met het buitenland: vóór de zestiende eeuw vallen de eigen prestaties
altijd te licht uit. In zijn geliefde zeventiende eeuw verandert dat: hij gaat zeer
uitvoerig in op de schilderkunst, omdat die een Europees hoogtepunt betekent, en
minder op de literatuur, die internationaal nauwelijks invloed heeft gehad, hoewel
hij de letterkunde in principe hoger aansloeg dan de schilderkunst. Zeer grondig
behandelt hij ook de handelssuccessen, al lijken die in een cultuurgeschiedenis minder
op hun plaats; de rol van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, die hij diepgaand
had bestudeerd, wordt zwaar in de verf gezet. Zijn evaluatie is daarbij uitgesproken
ambigu. Multatuli was Busken Huet voorafgegaan (ze kenden elkaar persoonlijk).
De Max Havelaar heeft in dit werk zijn sporen nagelaten: Busken Huet kent de
wantoestanden en verzwijgt ze niet, maar toont zich juist dan van zijn beperkte zijde:
de anderen hebben het ook gedaan (de internationale vergelijking werkt hier plots
averechts!), het kon niet anders, het was niet zo erg, het was de schuld van de inlandse
hoofden, de Nederlanders bedoelden het goed... Hier leidt het nationalisme tot
eenzijdigheid.
Ook de tijdgenoten vonden hem eenzijdig, maar om de tegenovergestelde reden:
ze beschouwden hem als een slecht Nederlander (o.a. mevrouw Bosboom-Toussaint
maakte hem dergelijke verwijten). Gematigd nationalisme botste dus met
supernationalisme; het laatste verweet het eerste gebrek aan enthousiasme, terwijl
wij, honderd jaar later, het nationalisme al overdreven vinden. Of hoe een historisch
dubbeltje rollen kan...
Ondanks de verwijten kende het boek veel succes. Het beeld van de Gouden Eeuw
is generaties lang door Huet bepaald; de minachting voor de middeleeuwen was
grotendeels aan hem te wijten. Zijn stellingen over de relatie tussen calvinisme en
commerciële opbloei, over de rol van de ‘steile’ predikanten, zijn oordelen over
personen en gebeurtenissen zijn richtinggevend geweest.
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Het land van Rembrand is in onze cultuurgeschiedenis een monument. Het biedt
de moderne lezer een uitstekend beeld van de manier waarop vóór honderd jaar de
geschiedeniswetenschap werd beoefend. Het boek heeft de tand
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des tijds niet helemaal doorstaan; vele inzichten zijn verouderd, opzet en methode
zijn voorbijgestreefd. Maar door zijn aparte stijl en zijn verfrissende narratieve kracht
behoudt het ook voor ons veel van zijn charme.
Jaak De Maere

De Vaticaanse politiek in het Midden-Oosten
Waarnemers hebben het regelmatig over de Ostpolitik van het Vaticaan, de politiek
van de H. Stoel ten aanzien van het Oostblok. Dat het Vaticaan ook een beleid heeft
ten aanzien van China, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten, spreekt nogal vanzelf.
Maar daar komt heel weinig van naar buiten, wat dat beleid precies inhoudt, daar
heb je het raden naar.
In een recente publikatie, The Vatican, Islam and the Middle East1, lezen we dan
ook de volgende klacht: ‘De buitenlandse politiek van de Heilige Stoel is altijd al
een mysterie geweest en blijft dat nog steeds. Discussies in de Romeinse Curie over
de politieke lijn i.v.m. het Midden-Oosten worden strikt geheim gehouden, al lekt
er af en toe wel iets uit over bestaande meningsverschillen’ (VIII).
Dat we toch niet helemaal in het duister hoeven te tasten, blijkt uit verschillende
bijdragen aan deze publikatie. Die van George Emile Irani bijvoorbeeld, een Libanees
die nu een plaatsje gevonden heeft aan de Universiteit van Zuid-Californië, steunt
op gesprekken die hij voerde met Vaticaanse ambtenaren. De resultaten van zijn
onderzoek had hij vroeger al, in een rijpere vorm, neergelegd in een boek2. Natuurlijk,
helemaal tot de top heeft hij niet weten door te dringen. Interviews met de paus of
met kardinaal Agostino Casaroli over dit soort dingen zijn nu eenmaal uitgesloten.
En al mocht iemand daar ooit in slagen, hij zou er waarschijnlijk toch niet achter
komen of de aantijging dat ‘de Heilige Stoel de maronitische monniken ertoe aanzette
de opleiding van de militia's via de Phalangistische Partij te financieren’ al dan niet
gefundeerd is.
Het blijft dus zo dat de Vaticaanse politiek alleen maar gededuceerd kan worden
uit wat het Vaticaan doet: toespraken die gehouden worden, brieven en boodschappen
die uitgewisseld worden, officiële en officieuze bezoeken. Maar zelfs als je alleen
daarop voortgaat, moet je gelijk concluderen: ‘Voor geen andere plek ter wereld
heeft het Vaticaan een zo volgehouden aandacht en zorg als voor het Midden-Oosten’
(19)
De meeste vaticanologen zijn bijziend en vinden dit waarschijnlijk een vreemde
conclusie. Ze hebben vaak de indruk dat het Midden-Oosten maar ter sprake komt
als de Israëli's zich weer eens beklagen over een onrecht dat hun voor de zoveelste
keer wordt aangedaan, het bezoek van de Oostenrijkse president Kurt Waldheim aan
het Vaticaan bijvoorbeeld. De Israëli's zouden de politieke agenda van het Vaticaan
bepalen. Maar verplaats je je naar het Midden-Oosten zelf, dan krijg je daar toch wel
1
2

Kail C. Ellis O.S.A., ed. The Vatican, Islam and the Middle East, Syracuse University Press,
1987.
George Emile Irani, The Papacy and the Middle East. The Role of the Holy See in the
Arab-Israeli Conflict, 1962-1984, University of Notre Dame Press, 1986.
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een andere kijk op. Joseph L. Ryan s.j. weet te vertellen dat Koning Hoessein van
Jordanië, die al in 1953 een eerste bezoek aan het Vaticaan bracht, een persoonlijke
vriend was van Paus Pau-
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lus VI en diens opvattingen over de verhoudingen tussen christenen en moslims sterk
beïnvloedde. Vele Westerse christenen zien Paulus VI alleen maar als de paus van
Humanae Vitae. Voor Ryan was hij ‘een man met een buitengewoon grote openheid
voor andere culturen, andere denkwerelden en religieuze gevoeligheden. Zijn interesse
voor de islam en de initiatieven die hij in dat verband nam, zijn verbazingwekkend’
(182). Toch niet zo verwonderlijk, voegt Ryan eraan toe: Montini was namelijk goed
bevriend met Louis Massignon, de Franse islamoloog die een hele generatie van
‘missionarissen’ gevoelig maakte voor het mystieke element in de islam.
Paus Johannes-Paulus II, die de pen nogal rap op het papier zet, overtrof zichzelf
toen hij eens, op een en dezelfde dag, 1 mei 1984, drie brieven schreef: een aan de
maronitische Patriarch, een aan het Libanese volk en een aan de bisschoppen van de
gehele wereld (230). Alle drie bevatten ze een vurig pleidooi voor de territoriale
integriteit en onafhankelijkheid van Libanon. ‘Wij vergeten de Libanese christenen
niet’, zo schreef hij aan de bisschoppen, ‘en wij rekenen erop dat zij een rol zullen
spelen in een democratisch Libanon’ (242). Hij voegde eraan toe: ‘De christenen
van de Arabische wereld hebben zich in deze regio altijd thuis gevoeld, zij hebben
bijgedragen aan de verspreiding van een boodschap van cultuur en vooruitgang die
allen ten goede komt’.
Het is waar, die drie brieven hebben niet veel aandacht gekregen en hun impact
was gering. Waarom dat zo was, lezen we in de bijdrage van J. Bryan Hehir. We
begrijpen gewoon niet wat er in het Midden-Oosten gaande is. Het Midden-Oosten
is iets ‘waar een analist van droomt, maar voor een staatsman is het een nachtmerrie’
(117). Het is een gebied waar ‘politiek, strategie, ethiek en gosdsdienst verweven
zijn tot een tapijt - sommigen zullen zeggen een lappendeken - dat een duidelijke
classificatie van de verschillende dimensies die in een beleid een rol spelen, zo goed
als onmogelijk maakt’. Kortom, het is allemaal te complex en te onoverzichtelijk.
Laten we liever over de Contras praten, die smerigheid vereist minder analyse’.
Maar dat is natuurlijk geen oplossing. We kunnen de Libanezen en de Palestijnen
niet vragen of ze misschien zo vriendelijk willen zijn gewoon te verdwijnen, zodat
het Midden-Oosten er op onze mentale landkaarten wat properder uit zou zien. De
situatie is nu eenmaal complex. Twee bijdragen in het boek laten zien hoe die
complexiteit een lange geschiedenis heeft. De een is van een moslim, de andere van
een Libanese christen. Beide leiden ons terug naar de oorsprong van het christendom.
William Soliman Kilada, raadsheer aan het Hooggerechtshof in Egypte, schrijft
over de betrekkingen tussen christenen en moslims in zijn land. Hij geeft ons een les
in islamitische theologie. Zijn uitgangspunt is de vraag naar de grondslag van de
menselijke waardigheid. Zijn antwoord luidt: 1. De mens (inclusief zijn taal) is
geschapen naar Gods beeld, juister nog, naar het beeld van de barmhartige God. 2.
Volgens de Koran is de menselijke persoon Gods kahlief, d.w.z. ‘zijn plaatsbekleder
op aarde en de behoeder van wat God hem in de wereld heeft toevertrouwd’ (245).
Daaruit volgt dat ‘er geen godsdienstdwang kan bestaan. De legitimiteit van andere
godsdiensten berust op de waardigheid van de menselijke persoon, die elke aanslag
op zijn vrije wil uitsluit’. Lang voor de moslims Egypte veroverden, schrijft Kilada,
hielden de koptische christenen van hun land en associeerden zij zich met Egypte's
nationale aspiraties. Christus zelf had als vluchteling in dit land vertoefd en daarom
was dit een uitzonderlijk land. De Gihon, een van de paradijsrivieren, is de naam die
de kopten

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

854
in hun liturgie aan de Nijl geven. Verre van zich van de nationale consensus te
distantiëren, hebben de koptische christenen deze juist gearticuleerd. Maar het
khalief-idee onderging een grondige verandering. In plaats van te wijzen op de
menselijke verantwoordelijkheid voor de wereld, werd het gebruikt om de macht
van de heersers te versterken, meestal buitenlandse usurpators. ‘Discriminatie in
Egypte was er tussen heersers en onderdanen, maar was nooit gefundeerd op de
godsdienstige verschillen tussen kopten en moslims’ (259). Zo begrijpt men dat twee
Egyptische ‘revoluties’ in deze eeuw de Halve Maan en het Kruis samen in hun
vaandel droegen (257). En van die synthese droomt Kilada nog altijd.
Je kunt natuurlijk opmerken dat dit in de tijd van de ayatollahs slechts een
wensdroom kan zijn. Maar Kilada citeert de fameuze brief die Mathetes, de decaan
van de theologie in Alexandrië, in de tweede eeuw schreef aan Diognetus: ‘De
christenen onderscheiden zich van hun medemensen noch door hun land, noch door
hun taal, noch door hun gebruiken. Want zij wonen niet in eigen steden, zij gebruiken
geen eigen taal en leiden geen apart leven. Wat kleding, voedsel en gewone levensstijl
betreft, houden zij zich aan de gebruiken van het volk, maar tegelijk laten zij ons iets
zien van hun bewonderenswaardige manier van leven. Zij houden zich aan de
voorgeschreven wetten, en tegelijk stijgen zij er door hun manier van leven boven
uit’. Dit lijkt wel een Gaudium et Spes van de tweede eeuw te zijn. Christenen horen
niet in getto's te leven. Het is een moslim die ons hieraan herinnert.
Iets van die brief aan Diognetus vinden we terug in de bijdrage van pater Yoakim
Moubarac, professor aan het Institut Catholique in Parijs en in Louvainla-Neuve.
Hij schrijft over de maronieten in Libanon en gaat terug tot de nieuwtestamentische
tijd. Oud-Syrisch, de oorspronkelijke taal van de maronitische liturgie, was de taal
die Jezus zelf sprak. Petrus was bisschop van Antiochië voor hij naar Rome ging.
Vandaar de diepe verbondenheid van de maronieten met Rome, die nog verstevigd
werd door eeuwen van Turkse (eerder dan islamitische) onderdrukking. Moubarac
poneert een stelling. Nieuw lijkt deze alleen omdat wij van deze hele geschiedenis
niets afweten. Al in 1584, schrijft hij, toen de H. Stoel het Maronitisch College te
Rome oprichtte, werd deze ‘geünieerde’ kerk gebruikt om een groot ‘project’ te
realiseren. Samen met de Franse monarchen wilde het Vaticaan namelijk
binnendringen in het Turkse Imperium. Westerse technologie (terraswijngaarden
werden uit Toscane in Libanon ingevoerd) zou het Turkse regime van binnen uit
ondermijnen. Vanaf de 19e eeuw zouden Westerse (lees Franse) politieke ideeën als
broederlijkheid, verdraagzaamheid en nationale autonomie het Turkse politieke bestel
aantasten (230). Dat lukte inderdaad voor een korte tijd na 1946, al moet gezegd dat
Moubarac wat in Libanon gerealiseerd werd, helemaal niet idealiseert. Maar net als
Kilada in Egypte, stelt hij dat ook in Libanon het nationale gevoel een grotere rol
speelde dan de godsdienstige verschillen.
Maar de toon van Moubaracs vertoog is bitter. Hij leeft nu in ballingschap en
schrijft over wat nu niet veel meer schijnt te zijn dan een mooie droom. Bitter haalt
hij ook uit tegen het beleid van de VS, die bijvoorbeeld instemden met de
luchtaanvallen op het PLO-hoofdkwartier in Tunesië in 1985. ‘Als de VS het
religieuze fundamentalisme in één land steunen, dan hoeven ze niet verwonderd te
zijn dat het fundamentalisme ook elders machtig wordt, waar het niet alleen de
conservatieve maar ook de meer liberale regeringsvormen in de regio bedreigt’.
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en was de man die de conferentie over De kwestie Jeruzalem en het Vaticaan, waarvan
deze publikatie het verslag bevat, organiseerde. Hoe graag ook vele politici de kwestie
Jeruzalem als een bijkomstigheid willen beschouwen, vroeg of laat zullen zij er toch
mee geconfronteerd worden. En het Vaticaan neemt hierin een duidelijke en
consistente positie in. Het heeft altijd gepleit voor een ‘internationalisatie’ van
Jeruzalem, zodat de heilige plaatsen toegankelijk blijven voor moslims, christenen
en joden. Dat was indertijd ook de stelling van de UNO. In 1971 stond het Vaticaan
erg kritisch tegenover het zgn. master plan, omdat dit een onteigening van Palestijnse
gebieden inhield. Het bezoek van Golda Meir aan het Vaticaan in 1973 was geen
groot succes. Paulus VI liet haar onomwonden verstaan ‘dat hij niet goed begreep
hoe het joodse volk, dat zich zou moeten kenmerken door mededogen, zich in eigen
land zo meedogenloos gedraagt’ (178).
Het Midden-Oosten. De Fransen spreken van le Proche-Orient, het Nabije Oosten.
Ligt het zo dichtbij? We verstaan er zo weinig van. Wat je er ook over schrijft, je
weet dat er altijd een groep zal zijn die zich als mens en als volk miskend en diep
gekwetst zal voelen.
Peter Hebblethwaite
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Boekbespreking
Filosofie
Michel Surya, Georges Bataille. La mort à l'oeuvre, Libr. Séguier, Parijs,
1987, 563 pp., FF. 180.
George Bataille moet een beminnelijk mens zijn geweest. Toch werd diezelfde man
als schrijver geobsedeerd door het geweld en de meest rauwe vormen van erotiek.
Een filosoof? Jazeker, maar dan wel in wat Peter Sloterdijk de ‘kynische’ traditie
heeft genoemd. Voor de academische wereld was zijn denken te wild en zijn stijl te
bevlogen. Met zekere regelmaat, zo vertelt Michel Surya in zijn recent verschenen
biografie, werd hij naar de psychiater of het gekkenhuis verwezen. Sartre, Breton en
Simone Weil beschouwden hem als een ‘obsédé’, anderen als een reïncarnatie van
markies De Sade. Toch was diezelfde Bataille een hoogst religieuze natuur, zij het
geen gelovige in de gangbare zin. Wat hem fascineerde was het heilige als het
getaboeïseerde, het irrationele, het uitzinnige - datgene wat uit de dagelijkse orde is
uitgesloten, waarop een verbod rust en waarover niet gesproken kan worden. Dat
hele gebied, dat de donkere zijde van de rede vormt, is door Bataille steeds weer
opnieuw gethematiseerd (zie ook het forumstuk van Rob Devos in Streven van juli
1987). Bekendheid heeft het hem tijdens zijn leven slechts in kleine kring opgeleverd.
Pas na zijn dood kwam er voor zijn werk bredere belangstelling, die de afgelopen
jaren tamelijk plotseling een grote vlucht heeft genomen. Studies volgen elkaar in
hoog tempo op en onlangs verscheen het tiende deel van het Verzameld Werk.
En nu is er dus een biografie, die ontegenzeglijke verdiensten heeft, maar op
sommige punten ook wat teleurstelt. Met de grote, raadselachtige wendingen in
Bataille's leven weet Surya eigenlijk maar weinig aan te vangen, of het moest het
enigszins mystificerende psychologisme zijn dat in sommige Parijse kringen zozeer
in trek is. Deels tracht Surya de gaten op te vullen door gebruik te maken van het
verhalende proza van Bataille zelf. Een nogal twijfelachtige onderneming, want
hoewel veel van Bataille's werk ontegenzeglijk autobiografische trekken vertoont,
is nooit bij voorbaat duidelijk wat wel en wat niet op reële gebeurtenissen teruggaat.
Surya onderkent dat probleem wel, maar laat zich er in feite nauwelijks door storen.
In feite lijkt Surya voor Bataille's leven minder belangstelling te hebben dan voor
de ontwikkeling van zijn denken. En in dat opzicht heeft hij ontegenzeggelijk goed
werk verricht, al was hij de eerste niet. Al zo'n drie jaar geleden verscheen in Duitsland
een biografie van Bernd Mattheus met eenzelfde opzet, dat Surya weliswaar in zijn
bibliografie vermeldt, maar waaraan hij zich - conform de slechte pers die het boek
in Frankrijk gekregen heeft - verder niets gelegen laat.
Surya zelf mocht voor zijn boek de Prix Goncourt de la biographie in ontvangst
nemen. Niet geheel ten onrechte misschien, al blijft zijn aanpak methodisch kritikabel
en zal niet iedereen gecharmeerd zijn van zijn amateur-psychoanalyse. Uiterst nuttig
is de uitgebreide chronologie (60 pp.) die achterin het boek is opgenomen en die het
leven van Bataille tot in details in de gebeurtenissen van zijn tijd situeert.
Ger Groot
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Wouter van Gils, Realiteit en illusie als schijnvertoning. Over het werk van
Jean Baudrillard, SUN, Nijmegen, 1986, 136 pp., f 19,70.
Sinds korte tijd mag het werk van de Franse socioloog en filosoof Jean Baudrillard
zich
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in Nederland in enige belangstelling verheugen, al lijkt deze inmiddels al weer over
haar hoogtepunt heen te zijn. In 1985 verscheen diens Fatale strategieën in vertaling
en losse artikelen zagen het Nederlands levenslicht in tijdschriften en bundels, veelal
meer in kunstzinnige en kunsthistorische dan in filosofische context. Wouter van
Gils schreef een beknopte en toegankelijke inleiding in het werk van Baudrillard,
waarin hij vooral de theoretische grondlijnen van diens werk trachtte te achterhalen.
Geen gemakkelijke taak, maar Van Gils weet de lijnen in Baudrillards denken op
bewonderenswaardige wijze te ontwarren en op inzichtelijke wijze uiteen te leggen.
Wel schemert daarbij een groeiend onbehagen door, dat echter pas in de laatste
regels van het boekje uitdrukkelijk wordt verwoord. Dat onbehagen lijkt me volkomen
terecht. Methodisch lijkt Baudrillard voornamelijk te steunen op een eenzijdige
radicalisering van de inzichten van de Saussure en Nietzsche. Van de eerste
radicaliseert hij diens differentie-gedachte met opoffering van de dimensie van
positiviteit en realiteit; van de tweede radicaliseert hij de ontmaskering van de
waarheid, onder exclusieve bevestiging van de schijn. Beide auteurs worden daarmee
beroofd van de evenwichtigheid die hun benaderingen hun consistentie en
bestaansrecht verleenden. De exclusiviteit van de differentie resulteert bij Baudrillard
in de proclamatie van een tekensysteem dat met de realiteit niets meer uitstaande
heeft en deze laatste daarom tot non-existent moet verklaren. Het gevolg is een
anarchie van tekens en betekening die nog slechts in zichzelf kunnen ronddraaien een valkuil die iemand als Derrida (zij het niet diens Angelsaksische interpreten)
steeds heeft trachten te vermijden.
Nietzsche wordt door Baudrillard allereerst in zijn afschaffing van de ‘ware wereld’
gevolgd. En hoewel aan de directe consequentie daarvan (de gelijktijdige afschaffing
van de ‘schijnbare wereld’) door Baudrillard wel lippendienst wordt bewezen, lijkt
hij de suprematie van de schijn via zijn begrip ‘simulacrum’ uiteindelijk toch weer
via de achterdeur binnen te smokkelen. Dat hij zich daarmee in de voetsporen van
een als nihilist (!) geïnterpreteerde Nietzsche waant, kan dan eigenlijk geen
verwondering meer wekken.
Van Gils heeft deze aporieën in het denken van Baudrillard op afstandelijke, maar
verdienstelijke wijze blootgelegd. Zijn summiere, maar tamelijk vernietigende
eindoordeel heeft een eerlijke presentatie van diens visie nergens in de weg gestaan.
Het boekje biedt een aantrekkelijke kennismaking met enkele centrale begrippen in
het huidige Franse denkklimaat, naast een introductie in het denken van Baudrillard
zelf, hoe teleurstellend dat dan ook moge uitpakken.
Ger Groot

Godsdienst
Werken met bijbelgroepen. Theorie en praktijk, Acco, Leuven / Amersfoort
en Vlaamse Bijbelstichting, Leuven, 1987, 141 pp., BF. 380 (Voor
Nederland: Katholieke Bijbelstichting, Boxtel).
Van 20 tot 22 augustus vonden in Leuven de jaarlijkse Vliebergh-Sencie-leergangen
plaats. De Vlaamse bijbelstichting, die de afdeling ‘Bijbel’ ervan organiseerde, had
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gekozen voor het onderwerp ‘Werken met bijbelgroepen’. Dat was niet alleen omdat
dit onderwerp tegenwoordig sterk in de belangstelling staat, maar zeker ook omdat
er bij het secretariaat van het VBS talrijke vragen om informatie en hulp binnenkomen
die precies dit terrein betreffen. In het boek dat thans is verschenen vindt men niet
alleen een verslag van een aantal bijbelpractica (De Samaritaanse vrouw, David en
de ark, de parabel van de arbeiders van het laatste uur) die tijdens de Vliebergh-dagen
plaatsgegrepen hebben. Het verslag daarvan vormt het derde en afsluitende deel van
deze publikatie (pp. 91-139). Het boek opent met drie bijdragen op theoretisch vlak
(pp. 11-15), die achtereenvolgens zijn gewijd aan (1) de werking en de achtergrond
van een biddende bijbelgroep en de overgang van bijbellezing naar contemplatieve
dialoog door Paul Standaert, abt van Zevenkerken, (2) een concretisering hiervan
naar jongeren toe door Paul Kevers en (3) een beschouwing van prof. Lieven
Vandenmeulebroecke over aspecten die met het goed functioneren van de groep als
groep te maken hebben. In het middengedeelte van deze publikatie (pp. 57-89) schetst
Piet Vanormelingen heel concrete ervaringen met bijbelgroepen, hoe men
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op bepaalde typen vragen (of mensen) het best kan reageren, terwijl Jos Vandikkelen
leiders van bijbelgroepen een goede dienst bewijst door heel wat werkmateriaal en
literatuur op schrift te stellen. Wanneer ik na lezing van dit boekje de ondertitel nog
eens op mij laat inwerken, dan gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen dat het eerste
aspect eruit (‘theorie’) terecht veel aandacht heeft gekregen. De uitwerking naar de
praktijk toe zou nog wel wat meer ondersteuning mogen krijgen dan met deze
publikatie feitelijk is gebeurd. En dat betreft dan zeker niet alleen de exegetische
bespreking van de teksten uit de practica.
Panc Beentjes

Lucas Grollenberg, Onverwachte Messias. De Bijbel kan ook misleidend
zijn, Ten Have, Baarn / Westland, Schoten, 1987, 224 pp., f 29,90.
Eens, tijdens een kerkdienst kort voor Kerstmis, werd de auteur van dit boek plotseling
nogal geïrriteerd, toen hij de voorganger plechtig over Christus hoorde zingen:
‘Profeten hebben hem tevoren aanschouwd en voorzegd’. Zijn de joden dan zo verhard
en verblind geweest, vroeg hij zich af, door een Messias af te wijzen die - volgens
ons christenen - zo duidelijk in hun eigen joodse bijbel is voorzegd? Vanuit die
brandende vraag is een boek gegroeid dat ik met veel plezier heb gelezen. Het is het
relaas hoe binnen de joodse gemeenschap rondom de onverwachte figuur Jezus uit
Nazareth een groep ontstond die langzaam, maar zeker weggroeide uit de (joodse)
‘moederkerk’. Hoofdstuk na hoofdstuk volgen we die eerste christenen, die zich op
en top joods beschouwden en gedroegen, om te zien hoe - door allerlei kleine
gebeurtenissen en incidenten - zij langzaam weggroeiden uit hun eigen gemeenschap.
Grollenberg bestrijdt in zijn boek zeer overtuigend de in christelijke kring nog vaak
voorkomende opvatting als zouden de joden in Jezus' tijd de Messias hebben verwacht.
De lezer wordt op een zeer heldere wijze meegenomen naar de achtergronden waarom
Paulus en de evangelisten Jezus gingen verkondigen als de Christus, de Messias. Dat
zij daarbij alle hen ter beschikking staande middelen uit het (joodse) Oude Testament
hebben aangegrepen is tragisch genoeg zowel de verbinding met als de scheiding
van hun verleden. In dat verband vind ik het dan ook bijzonder jammer dat
Grollenberg de term ‘de Oude Wet’ bezigt (pp. 83 e.v.). Niet alleen vanwege allerlei
gedachten die bij ons woord ‘wet’ gaan resoneren. Door er ook nog eens ‘oud’ aan
toe te voegen komen we mijns inziens precies in een denkproces en een
gedachtenwereld terecht, waar deze auteur ons per se van wil afhelpen. Dit boek
kwam mij onder ogen op het moment dat ik met een bijbelgroep in mijn woonplaats
allerhande facetten van de evangelies begon te bestuderen. Binnen zo'n kader lijkt
mij deze jongste publikatie van Grollenberg een uitstekende dienst te kunnen bewijzen.
Panc Beentjes

Jaroslav Pelikan, Jezus door de eeuwen heen. Zijn plaats in de
cultuurgeschiedenis, Kok Agora, Kampen, DNB/Pelckmans, Kapellen,
1987, 286 pp.
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Jarislav Pelikan is hoogleraar geschiedenis aan Yale University en heeft als
kerkhistoricus o.a. bekendheid gekregen door een twintigdelige Amerikaanse uitgave
van de werken van Maarten Luther. Nadat hij eerder The Christian Tradition had
geschreven, waarin wordt uiteengezet wat de persoon en het werk van Jezus Christus
in de loop der geschiedenis hebben betekend voor het geloof en de leer van de
christelijke kerk, komt hij in dit onlangs verschenen boek met de andere helft van
dat verhaal. Het biedt een geschiedenis van de beeldvorming aangaande Jezus, zoals
die zich vanaf de eerste tot de twintigste eeuw heeft ontwikkeld. De wijze waarop
een bepaald tijdperk zich Jezus heeft voorgesteld is namelijk dikwijls een sleutel tot
de geest van die tijd. Zo is een boek ontstaan waarin ook de politieke, sociale en
economische geschiedenis van de Jezus-interpretatie worden belicht. Er is namelijk
heel de geschiedenis door een niet aflatende tendens te bespeuren om de naam van
Jezus te gebruiken om politieke en andere activiteiten te legitimeren. Dit boek
beschrijft dus de invloed die de figuur van Jezus heeft uitgeoefend op het geestelijke,
artistieke, politieke en maatschappelijke leven gedurende de laatste twee decennia.
Het is dus niet een geschiedenis van het christendom, evenmin een historisch overzicht
van de theologische opvattingen betreffende Jezus. Het is echt een boeiende bijdrage
tot een meer algemene cultuurge-
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schiedenis van het Westen; een boek bovendien dat - mede door de uitstekende
vertaling van dr. J. Juin - steeds maar uitnodigt tot verder lezen. Er kleeft echter een
schoonheidsfoutje aan deze uitgave. Naast het register van persoonsnamen (pp.
283-286) had een register van onderwerpen of zaken niet mogen ontbreken (Want
waar vind je bijvoorbeeld die boeiende bladzijden over het Hooglied terug, wanneer
je ze nodig hebt?). Maar ook zonder zo'n register blijft het een meeslepende studie.
Panc Beentjes

Sociale Wetenschappen
Peter Rossi, Howard Freeman, Gerhard Hofmann, Programm-Evaluation.
Einführung in die Methoden angewandter Socialforschung, Enke Verlag,
Stuttgart, 1988, 240 pp., DM. 45.
Programm-Evaluation is een wat duistere titel voor iets wat de meeste studenten in
sociale wetenschappen kennen onder de hoofding ‘methoden en technieken van
sociaal onderzoek’. Dit boek biedt een recente en succesvolle cursus op dit terrein.
Het is een vertaling van het Amerikaanse werk Evaluation, uitgegeven in 1985 door
Sage Publications, Beverly Hills, California. Dit werk verschilt wel in één opzicht
van wat men bij een academische benadering gewend is (b.v. het klassieke werk van
C.A. Moser en G. Kalton, Survey Methods in Social Investigation, London, 1971),
namelijk in zijn markt-gerichte benadering. De socioloog gaat er als het ware
aankloppen bij grote bedrijven en publieke administraties om de implementatie van
het gevoerde beleid te testen. Iets wat voor sommigen een zwakte, voor anderen een
sterkte zal lijken.
Jef Van Gerwen

Luc Huyse, De verzuiling voorbij, Kritak, Leuven, 1987, 103 pp., BF. 350.
De auteur is professor van sociologie aan de Leuvense rechtsfaculteit. Met dit essay
zet hij de traditie voort van een kleine maar getrouwe groep Nederlandse en Belgische
sociologen die sinds het einde van de vijftiger jaren de zogenaamde verzuiling
analyseren. Met verzuiling bedoelt men de institutionalisering van de politieke
belangenverdediging volgens levensbeschouwelijke lijnen, en dit niet alleen op het
strikt politieke terrein, maar in alle openbare instellingen (onderwijs, gezondheidszorg,
vormingswerk, enz.). Reeds vele malen werd de doodsklok geluid voor deze typische
lagelandse politieke cultuur, maar tevergeefs... tot nu toe. Zo signaleerden Dobbelaere
en Billiet (eveneens van de KU Leuven) reeds in 1976 dat de christelijke zuil als
georganiseerde belangengroep in de dienstverleningssector (de ‘sociaal-culturele
christenheid’) de terugloop in kerkelijke praktijk en lidmaatschap best scheen te
overleven (Godsdienst in Vlaanderen). Het blijft natuurlijk de vraag hoe groot deze
kloof tussen institutie en ideologische bron kan worden, en hoelang de institutie kan
standhouden. Huyses essay sluit aan bij deze vraagstelling, met de these dat men in
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het huidige België best niet meer spreekt van zuilen, een opdeling volgens
levensbeschouwelijke lijnen, maar wel van politieke concerns, netwerken van
belangenverdediging. Het cultuurpact is een mooi voorbeeld terzake. Huyse spaart
zijn kritiek niet, net als bij de vroegere verzuiling (zie zijn Passiviteit, pacificatie en
verzuiling in de Belgische politiek, Standaard Wetenschappelijke uitgeverij, 1969,
en zijn De gewapende Vrede. Politiek in België na 1945, Kritak, 1980) is zijn balans
negatief: politieke oligopolie-vorming, subsidiëringsopportunisme, pluralisme als
grendelsysteem ondergraven wat nog rest van de democratie. De zogenaamde
pacificatie van de oude (verkalkte) levensbeschouwelijke tegenstellingen vormt een
doorzichtig excuus voor de drie zogenaamde nationale families (liberalen, katholieken,
socialisten) om het Belgische beleid ondemocratisch en ondoorzichtig te houden.
Een triest verhaal, en weinig nieuws. Ik meen dit eerder al allemaal van Huyse (en
zijn collega's) gehoord en gelezen te hebben. Maar is dat zijn fout?
Jef Van Gerwen
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Geschiedenis
H.L. Wesseling, Vele ideeën over Frankrijk. Opstellen over geschiedenis &
cultuur, Bert Bakker, Amsterdam, 1987, 363 pp.
Dat de beheersing van het Frans in Nederland achteruitgaat is een veelgehoorde
klacht, waaraan meestal direct een jeremiade over de slinkende kennis van de cultuur
van het land wordt verbonden. Helemaal ongelijk heeft men daarin niet, al lijkt de
impliciete vooronderstelling dat de Nederlander van de Engelse, Duitse of
Amerikaanse cultuur en politieke leefwereld zoveel beter op de hoogte zou zijn nogal
gewaagd. Hoewel de taal in deze gevallen een minder grote barrière vormt en de
televisie door Angelsaksische producten wordt gedomineerd, is het nog maar de
vraag of daarom de kennis van en het begrip voor deze drie, Nederland zo
nabijstaande, landen zoveel groter is. Het limietgeval België vormt in dat opzicht
een teken aan de wand. Geografisch en linguïstisch meer nabijgelegen kan een land
moeilijk zijn, maar de onwetendheid en het onbegrip zijn er niet minder om. Dat de
Franse denkwereld voor Nederlanders vaak maar moeilijk te begrijpen is, staat echter
buiten kijf - al lijkt me dat geen recent verschijnsel. Het onderwijssysteem en de
daardoor gevoede hang naar retoriek, het aanzien van de intellectueel en diens rol in
het openbare debat (welke in Nederland voornamelijk voor theologen is weggelegd)
en de eigenzinnige internationale politiek vormen even zovele bronnen van
bevreemding, zo niet irritatie.
Het zijn de voornaamste thema's uit de verzameling artikelen over Frankrijk, die
recentelijk door de historicus Wesseling werden gebundeld. Het zijn journalistieke
produkten in de goede zin van het woord. Vlot weglezend, weten ze een aantal
indringende inzichten over te brengen en soms moeilijk te verteren zaken in een
historisch of politiek perspectief te plaatsen, dat deze minstens begrijpelijk, zo niet
aanvaardbaarder maakt. Het best slaagt Wesseling daarin ten aanzien van de Franse
buitenlandse politiek, waarin de figuur van De Gaulle centraal staat. Met meesterhand
schetst Wesseling het Europees en geo-politiek panorama waarbinnen diens brede
visie van grandeur zich situeerde en dat deze haar zin en samenhang verleende.
Niet alles in deze bundel is even gelukkig. Hoewel de artikelen voor deze uitgave
bijgewerkt heten te zijn, had een wat rigoreuzer redactie geen kwaad gekund.
Herhalingen komen té vaak voor, niet alleen tussen de artikelen - dat is moeilijk te
vermijden - maar ook daarbinnen. Enkele boekbesprekingen hadden rustig kunnen
worden geschrapt of bekort. Een stuk voor het scholierenblad Reflector is weliswaar
interessant, maar de auteur is stilistisch duidelijk op zijn hurken gaan zitten en dat
had voor deze uitgave wel wat mogen worden bijgewerkt. Kostelijk zijn daarentegen
enkele artikelen op meer algemeen cultureel terrein: over de geboorte van de
gastronoom, het restaurant en het Parijs van Zola.
Ger Groot

J. de Jong, Een deftig bestaan. Het dagelijks leven van regenten in de 17de
en 18de eeuw, Kosmos, Utrecht/Antwerpen, 1987, 193 pp.
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De regentenstand uit de tijd tussen de Gouden Eeuw en de decennia van de Bataafse
en Franse revoluties staat in de geschiedschrijving over het algemeen niet best
aangeschreven. De Jong schetst in dit boekje echter een ander beeld. Hun economische
bedrijvigheid, hun verantwoordelijkheidsgevoel en hun bestuurlijke deugdzaamheid
zouden groter geweest zijn dan vaak is verondersteld. Weliswaar treedt er in het
beschreven tijdperk een duidelijke verschuiving op van handelsactiviteit naar
rentenierschap en wordt de geslotenheid van de regentenkringen door De Jong
onderstreept, maar over het algemeen treedt de auteur toch enigszins apologetisch
voor de betreffende milieus in het krijt. Helemaal overtuigend is een dergelijke
schildering niet, al is de decadentie van de Nederlandse regententijd met name onder
invloed van de patriotse propaganda in het verleden wel eens wat overdreven. Zeer
diep gaat De Jong echter niet op de zaken in. Zijn boekje blijft een populaire
uiteenzetting, geschreven voor een groot publiek, met een hier en daar nogal
hinderlijke neiging tot knusheid.
Ger Groot.

Herbert H. Rowen, The Princes of Orange: the Stadholders in the Dutch
Republic, Cambridge University Press, Cambridge, 1987, 244 pp.
In zijn studie van de geschiedenis van het Noordnederlands stadhouderschap tracht
Rowen het midden te houden tussen een loutere geschiedenis van een institutie en
de wellicht nog traditionelere vorm van biografische geschiedschrijving. Zowel het
ambt
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als de persoon van de verschillende stadhouders worden in de beschouwing betrokken.
Daarmee tracht Rowen een passende aanpak te vinden voor de behandeling van een
ambt dat staatkundig gezien moeilijk anders dan een anomalie kan worden genoemd,
maar volgens de auteur tegelijkertijd kenmerkend is geworden voor het eigen
staatkundig karakter van de Nederlandse natie. Op die manier slaagt hij er inderdaad
in het merkwaardige ambt van stadhouder enig reliëf te geven. De voortdurende open neergang van het aanzien waarin de Oranjeprinsen zich mochten verheugen komt
dankzij zijn beknopte, maar puntige weergave van de achtereenvolgende politieke
controversen goed uit de verf. Een aantal mythen wordt effectief doorgeprikt en van
tijd tot tijd wordt het boek zelfs uitgesproken spannend. Dat neemt niet weg dat grote
gedeelten van het boek heengaan met tamelijk droge opsommingen van historische
feiten en ontwikkelingen. Voor een Engelse lezer ongetwijfeld een bittere noodzaak,
maar een Nederlandstalige lezer zou waarschijnlijk aan een wat verdere uitdieping
van de grote keerpunten of staatsrechtelijke haken en ogen van het ambt van
stadhouder de voorkeur hebben gegeven.
In zijn beknoptheid vormt The Princes of Orange echter een zeer lezenswaardige
studie, die zich vooral in het buitenland ongetwijfeld een groot aanzien zal verwerven.
Ger Groot.

Literatuur
Aldert Walrecht, Grote Poëzie Bloemlezing, Citroenpers, Eindhoven, 1987,
152 pp., BF. 500, f 25.
In een citroengeel kleedje presenteert Alder Walrecht, uitgever van de nieuwe in
Eindhoven gevestigde uitgeverij Citroenpers, zijn Grote-Poëzie-Bloemlezing. En
groot moet hier letterlijk worden begrepen, hoewel de keuze van de samensteller
ervoor gezorgd heeft dat het ook figuurlijk ‘een grote’ bloemlezing is van klassieke
hoogtepunten uit de Nederlandse letterkunde. In een van de bijgevoegde stellingen
ter discussie bij de Grote Poëzie Bloemlezing wordt het opzet duidelijk geformuleerd:
‘Poëzie komt beter over naar mate ze groter wordt afgedrukt, net zoals een grote
advertentie meer aanspreekt dan “een mini”. Vanuit deze gedachte biedt de
Grote-Poëzie-Bloemlezing iedere lezer méér dan voorheen, en is dan ook uitstekend
geschikt om bij het onderwijs te gebruiken, zoals de praktijk reeds bewees’. De
vaststelling dat grote-letter-boeken tot nog toe, op een enkele uitzondering na,
uitsluitend gemakkelijke consumptieliteratuur bevatten en helemaal geen poëzie,
alsof slechtzienden ook maar tot middelmatige leesprestaties in staat zouden zijn,
heeft Walrecht ertoe aangezet deze bloemlezing uit te geven. Tien jaar geleden schreef
hij in het Restant-nummer ‘Geschuwde Interpretaties’ over zichzelf: ‘Alder Walrecht
(1931) is een Noordnederlandse dichter die pas na zijn 46e jaar debuteerde omdat
hij meende en meent dat iets nieuws het bestaande moet overtreffen zowel qua vorm
als qua inhoud’. Het gedicht van hem dat erbij stond heeft mij van geen kanten kunnen
overtuigen, maar zijn Grote Poëzie Bloemlezing is zonder meer een schot in de roos
en verdient de belangsteling van alle lezers.
Joris Gerits
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Dirk van Babylon, De zwarte bruidegom, Manteau, Antwerpen/Amsterdam,
1986, 420 pp., BF. 580, f 29,90.
Dirk van Babylon, Carthago herrezen, Manteau, Antwerpen/Amsterdam,
1987, 192 pp., BF. 545, f 27,90.
Dirk van Babylon debuteerde met De zwarte bruidegon, bekroond met de Leo J.
Krijnprijs 1986 en meteen goed voor een fikse rel toen Jeroen Brouwers in januari
1987 in Knack de ware identiteit bekend maakte van de uit Liedekerke afkomstige
en in Ukkel werkzame dertigjarige huisarts. Van Babylon heeft een reis naar Napels
en Capri en 420 pp. nodig om te concluderen dat hij eigenlijk schrijver wil zijn, maar
tot eigen verbazing het beroep van huisarts uitoefent, dat hij in een liefdeloze
omgeving hunkert naar liefde, maar daar als homoseksueel te weinig kansen heeft
om ze gestalte te geven in een relatie van enige duur. Van Babylon schrijft modieus
en pomo. Zo definieert hij kunst als volgt: ‘Kunst is erotiek en wiskunde, chaos en
orde. (Dubbele dicho). Kunst is de dicho der dicho's.’ (p. 296) Zijn beschouwingen
over de ‘neuropeaan’ of ‘Gemiddelde Westerse Intellectueel’ zijn soms niet
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oninteressant, vaak ook louter epaterend. Sfeer scheppen kan Van Babylon echter
wel. Zowel in De zwarte bruidegom als in zijn minder omvangrijke tweede roman
Carthago herrezen is het verkeer op de Brusselse ring- en invalswegen, tunnels en
viaducten als met een meerijdende camera knap geregistreerd.
In Carthago herrezen zoekt de auteur verder naar zijn roots. Hij evalueert er zijn
door de familie als onorthodox beschouwde relatieleven en zijn twijfel aan het soort
geneeskunde dat hij uitoefent want die loopt meestal alleen uit in een aantasting van
de menselijke waardigheid. Impliciet betekent het de bevestiging van de noodzaak
om zich als schrijver door te zetten. Maar bij een zinnetje ‘Ik huiver als een
gezwommen poedel’ (p. 46) huiver ik toch ook. AIDS is hét onderwerp van Carthago
herrezen. Dokter Van Babylon legt er de fysische en psychische aspecten van uit en
maakt het HIV-virus zelfs tot een personage in een toneelstuk - een soort psychodrama
- ‘De keuze van Heracles’ waarin hij zelf het personage van de sceptische Tom speelt.
In een lange brief aan een vriend legt hij de intrige van Carthago herrezen haarfijn
uit (p. 63-66) zodat de lezer moeiteloos kan volgen en de juiste positie bepalen van
de personages in de driehoeksverhouding: Bogumil (vriend uit Carthago en
seropositief), Masuriaga (vriendin van Bogumil en seronegatief) en Dirk van Babylon
zelf. Tot stichting en vermaak, zo schrijft hij in de inleiding, zijn geregeld
contactadvertenties in kapitalen ingelast met ambiguë poëtische kwaliteiten en
bestemd voor van Babylon zelf. Carthago herrezen is gebruiksliteratuur die inspeelt
op de actualiteit en waarvan passages zoals de beschrijving van de beroerte en
reanimatie van de oude mevrouw Vonck (p. 140 e.v.) bewijzen dat de auteur
schrijverstalent heeft dat zich nog verder kan ontplooien.
Joris Gerits

Elisabeth Keesing, Het volk met lange rokken. Vrouwen rondom Constantijn
Huygens, Querido, Amsterdam, 1987, 199 pp.
Constantijn Huygens (1596-1687) was in verschillende opzichten een veelzijdig en
boeiend man. Hij kreeg ook van in 't begin al vele troeven in handen. Van kindsbeen
af bleek zijn meer dan normale begaafdheid en hij werd opgevoed tot all round
erudiet. Hij was onder meer ook dichter. Op volwassen leeftijd had hij bovendien
het geluk een uitgelezen ambt te bekleden: zoals zijn vader bleef hij heel zijn leven
als secretaris in dienst van de Oranjes. In die functie was de heer van Zuylichem
ruim de helft van het jaar op reis. Hij bewoog zich dus als diplomaat veelvuldig en
met groot gemak in de hogere kringen, niet alleen van zijn geboortestad Den Haag
maar tot ver daarbuiten. Geregeld ontmoette hij op zijn weg uiteraard eveneens ‘het
volk met lange rokken’. Meer zelfs, want hij verstond blijkbaar de kunst om ook met
hen gemakkelijk meer dan oppervlakkige contacten te leggen. Niet verwonderlijk
dus dat vrouwen in Huygens' leven een opvallend grote rol zijn gaan spelen.
Over die vrouwen handelt het jongste boek van E. Keesing. Op basis van een
hernieuwde lectuur van voornamelijk gedichten en brieven stelt de auteur een aantal
zeer levendige portretten van vrouwen rondom Huygens samen, waarbij zij uiteraard
ook gebruik maakt van wat anderen voor haar reeds gevonden hadden (Worp, Smit,
Strengholt...). ‘Huygens was altijd door vrouwen omringd. Hij zocht ze en zij zochten
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hem’ (p. 118). Behalve zijn moeder en zussen waren dat bijvoorbeeld het buurmeisje
Dorothée van Dorp, een jeugdliefde met wie hij zich heel zijn leven innig verbonden
is blijven voelen en die vaak voor hem in de weer was; de geleerde en artistieke
zusjes Anna Roemers en Maria Tesselschade; de zeer mooie en eveneens zeer
begaafde Suzanne van Baerle, met wie hij in 1627 zou trouwen maar die nauwelijks
tien jaar later stierf aan een infectie, opgelopen na een bevalling, en hem behalve
vier zonen ook een dochter naliet; de super-intelligente Anna Maria van Schurman;
Maria Casembroot, met wie hij samen musiceerde, en nog talrijke andere vriendinnen
(zie de ‘Index van vrouwen’, ruim 10 blz. lang, op het einde van dit boek). Onder
hen waren er verschillende zeer mooie vrouwen, al was dit niet Huygens' voornaamste
criterium. Eén kenmerk hadden ze blijkbaar wel allen gemeen: het waren allemaal
intelligente persoonlijkheden, vaak ook kunstzinnig aangelegd. De meesten blonken
wel ergens in uit. ‘Hij hield van vele vrouwen op vele verschillende manieren’ (p.
11).
E. Keesing heeft zich met bewonderenswaardige accuratesse verdiept in de talloze
gegevens omtrent Huygens en in de weinige
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geschriften die van de vrouwelijke hoofdpersonen bewaard zijn. Zij beschikt daarbij
over een groot inlevingsvermogen, met een nieuwsgierig oog voor het detail, en treft
meestal de juiste toon. Zij kijkt vaak geamuseerd, soms ook lichtjes geïrriteerd toe,
terwijl ze voor de lezer, met veel understatement en kennis van zaken, brokje bij
beetje een eigenlijk toch wel speciale wereld zichtbaar maakt. Feiten worden zelden
met fictie gemengd, of waar dit toch gebeurt zijn beide quasi volmaakt geïntegreerd.
De auteur is trouwens bijzonder goed thuis in de 17e eeuwse literair-culturele wereld.
Een paar keren zijn haar gevolgtrekkingen wel eens onzeker, zelfs twijfelachtig,
bijvoorbeeld omdat ze te weinig rekening houden met de conventie van poëzie of
met de gewoonten van de tijd. Soms komt ze ook subjectief tussen: ‘Als ik Lucretia
was geweest, zou ik (...)’ (p. 116). Dé grote kwaliteit van haar boek ligt in het
geslaagde psychologische beeld dat zij oproept, tegelijk van Huygens en van de
voornaamste vrouwelijke personages rondom hem.
Keesing doet geen grote onthullingen maar maakt duidelijk dat gebeurtenissen
gezien door de vrouwelijke bril er inderdaad toch enigszins anders gaan uitzien.
Terugblikkend op hun leven dat helemaal of gedeeltelijk in de schaduw heeft gestaan
van deze geniale zoon, echtgenoot, geliefde of vriend, vaak ook vanuit hun dagelijkse
confrontatie met andere beslommeringen (met kinderen bijvoorbeeld), laat ze ons
vrouwen zien die we niet (goed) kennen, maar die we nu weer zoveel beter begrijpen.
G. Van Eemeren

Varia
Eric M. Moorman en Wilfried Uitterhoeve, Van Achilleus tot Zeus. Thema's
uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater,
SUN, Nijmegen, 1987, 293 pp., f 33,50.
Voor een enigszins handzame mythologische encyclopedie in het Nederlands
taalgebied moeten we, bij mijn weten, ruim 25 jaar terug, naar Elseviers
Mythologische Encyclopedie van A. van Aken. In een tijd waarin de belangstelling
voor de klassieke cultuur en met name mythologische thema's in literatuur, beeldende
kunst en filosofie opnieuw een opleving doormaakt komt het nu verschenen overzicht
van Moorman en Uitterhoeve dan ook buitengewoon gelegen. In 134 lemmata geven
de auteurs een overzicht van de voornaamste klassieke mythologische figuren en
hun doorwerking in de verschillende kunstvormen tot op de huidige dag. Deze beide
elementen (het beperkte aantal ingangen en het brede cultuurhistorische perspectief)
maken tevens het onderscheidende karakter van dit boekje uit. De relatief grote
omvang van de onderscheiden artikelen maakt een bredere ontplooiing van de
verhalende mythologische context mogelijk, waarbinnen de afzonderlijke figuren
pas hun betekenis verkrijgen. Als naslagwerk heeft het boekje er echter niet onder
geleden. Honderden secundaire figuren, die het zonder eigen lemma moesten stellen,
zijn via een verwijstabel zonder veel moeite in de artikelen terug te vinden. Veel, zo
niet een overwegende, aandacht is besteed aan de iconografie. Daarbij heeft men
zich niet (zoals zo vaak) tot de oudheid zelf beperkt, maar de hele Westerse
kunstgeschiedenis in het oog gevat. Relatief veel aandacht is daarbij gegeven aan de
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kunst van de Lage Landen. Ook de genoemde auteurs, musici, schilders en
beeldhouwers zijn met behulp van een aparte index ontsloten. Dankzij dat alles heeft
men met dit boekje een buitengewoon waardevol instrument in handen, dat
kunsthistorici, literatuuronderzoekers en filosofen, maar ook muziekliefhebbers,
lezers en museumbezoekers grote diensten kan bewijzen.
Ger Groot
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Sekten in Latijns-Amerika:
een onstuitbare lawine?
Frans Damen
De jongste tijd maakt men zich in Latijns-Amerika blijkbaar steeds meer zorgen om
de aanwezigheid en wildgroei van niet-katholieke religieuze groeperingen1. Om te
beginnen: men heeft inderdaad de indruk dat ze overal als paddestoelen uit de grond
rijzen en systematischer en energieker dan ooit tevoren hun activiteiten ontplooien.
Enig onderzoek, door ons in Bolivië verricht2, bevestigt die indruk: in een parochie
van de zuidelijke wijk van Cochabamba treft men op zijn minst 25 verschillende
religieuze denominaties aan; en op de Altiplano, in het gebied tussen Oruro en La
Paz, zijn wellicht 90% van de Indio-dorpsgemeenschappen niet langer exclusief
katholiek. Statistieken wijzen uit dat er in Latijns-Amerika elk uur gemiddeld zo'n
400 katholieken zouden overstappen naar protestantse sekten, die op dit moment
reeds een achtste (12,5%) van de bevolking van het continent uitmaken3. In landen
als Puerto Rico en Guatemala vormen zij niet minder dan 25% tot 30% van de
bevolking4. In heel Latijns-Amerika is het aantal mormonen de laatste tien jaar
verdrievoudigd. In Uruguay zijn de economische investeringen van de moonsekte
van die aard dat sommige bewoners hun hoofdstad al Moontevideo gaan noemen en
gewagen van de Moon-dernisering van het continent door de grote empresario van
het van het anticommunisme. In Chili zijn niet minder dan 350 verschillende
pinkstergemeenten met rechtspersoonlijkheid geregistreerd, en men vermoedt dat er
wellicht nog drie keer zo veel werkzaam zijn zonder

1
2

3
4

Dit is de internationale pers niet ontgaan: zie b.v. Newsweek, 01.09.1985; Der Spiegel,
04.02.1985; 30 Giorni, september 1985.
In dit artikel verwijzen we enkele keren naar enquêtes, waarvan de resultaten nog niet volledig
gesystematiseerd werden. Vooreerst een onderzoek verricht in oktober 1986 met de studenten
van het ‘Instituto Superior de Estudios Teológicos’, te Cochabamba, in zeven randwijken
van de stad. Verder het onderzoek (maart 1986-1987) gedaan onder de katechisten van de
Prelatuur van Corocoro - het Altiplano-gebied tussen La Paz en Oruro - die waardevolle
gegevens verschaften over de 278 boerengemeenschappen waarin zij leven en werken.
Berekeningen van de Colombiaanse priester H. Sanuso; zie Notivias Aliadas, 03.04.1986.
Zie de voortreffelijke studie van J. Valderrey, Sekten in Centraal-Amerika: een pastoraal
probleem (Pro Mundi Vita Bulletin, nr. 100), Brussel, 1985.
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rechtspersoonlijkheid te bezitten5. In Bolivia, een traditioneel katholiek land met 6,5
miljoen inwoners, werden eind 1986 ongeveer 300 verschillende religieuze
denominaties en groepen geteld, waarvan ongeveer de helft rechtspersoonlijkheid
bezit.
Dit soort informatie vestigt wel de aandacht op het tegelijk massale en gevariëerde
karakter van het fenomeen van de sekten, maar helpt ons nauwelijks om het feit en
de betekenis van hun aanwezigheid en proliferatie te verstaan; en nog minder om
ons duidelijk te maken welke houding wij ten aanzien daarvan dienen aan te nemen.
Ze dreigt veeleer de radicaal afwijzende houding aan te wakkeren en te versterken,
die in de katholieke traditie van Latijns-Amerika zo diep geworteld is.

Katholieke beeldvorming
In een recent artikel over Latijns-Amerika en oecumenismen wees Mgr. A. Quarracino
(ex-voorzitter van de Latijnsamerikaanse bisschoppenconferentie) erop dat de
interconfessionele oecumenische dialoog er sinds enige tijd lijkt te stokken. Die
stilstand verklaarde hij ondermeer als volgt: ‘Mijn overtuiging - en ik baseer mij
daarbij op de ervaring van meerdere jaren - luidt: de ernstigste hinderpaal voor een
eerlijke en vruchtbare dialoog zijn de “sekten”, religieuze groeperingen die men wat
eufemistisch “vrije kerken” noemt. Wegens het fanatisme dat alle sekten kenmerkt,
wegens overvloedige dollars en middelen en wegens een proselitisme van bedenkelijk
allooi dat men bijwijlen al overwonnen achtte, vormen deze groepen een ware lawine.
En alsof de sekten die van het Noorden komen nog niet talrijk genoeg zijn, dagen
sinds enige tijd die van het Oosten op. Zowel de katholieke kerk, die de meerderheid
vormt op ons continent, als de zogenoemde historische kerken (lutheranen, anglicanen,
calvinisten, methodisten, Oosterse orthodoxie), die minderheden zijn, onderhielden
- en onderhouden - bijna steeds een voorbeeldige en hoopvolle oecumenische dialoog.
Welnu, al deze kerken ondergaan nu, zoals de katholieke kerk, de weerslag van de
voornoemde religieuze groepen, die al niets willen weten van oecumenisme en zich
in het algemeen kenmerken door een soms haast ziekelijke agressiviteit. Men dient
daarenboven op te merken dat op vele plaatsen, wegens de verkondiging van de
sociale leer en de inzet voor sociale rechtvaardigheid van de katholieke en andere
historische

5

Gegevens verstrekt door S. Spoerer in Altecom, oktober 1984, nr. 44-45, p. 9-10.
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kerken, economische machten, blind-conservatieve krachten en dito regeringen de
sekten met uiterste welwillendheid hebben binnengehaald en onthaald, in de hoop
dat die een soort dam zouden opwerpen tegen die verkondiging. Geconfronteerd met
deze m.i. zeer ernstige manifestatie van kortzichtige belangen, kan ik mij niet ontdoen
van de indruk dat het hier gaat om een - ongetwijfeld bewuste - medewerking om
het fameuze gezegde van een vroegere president van de VSA waar te maken: Zolang
Latijns-Amerika katholiek is, zal het niet gedomineeerd kunnen worden’6. In de
internationale pers heeft deze tekst veel weerklank gevonden: niet zozeer vanwege
de diagnose die gesteld wordt van de oecumenische situatie in Latijns-Amerika, dan
wel vanwege de vrijmoedigheid waarmee het probleem van de sekten opgeworpen,
geëvalueerd en verklaard wordt. Bovendien weerspiegelt hij ongetwijfeld de
overtuiging en de mentaliteit van de meerderheid van de hiërarchie en de leden van
de katholieke kerk ten aanzien van het fenomeen van de sekten in Latijns-Amerika.
In het vervolg van onze bijdrage hanteren we Mgr. Quarracino's tekst als een
representatief document, aan de hand waarvan wij het mentale schema en de
verstaanshorizont proberen te achterhalen van waaruit men de aanwezigheid van
andere religies in het continent pleegt waar te nemen en te waarderen. We beogen
geen systematische analyse van de tekst, maar willen enkel die elementen
commentariëren die dat onderliggende schema direct evoceren, en die voortdurend
gehanteerd worden om een typische houding tegenover de religieuze sekten te
funderen en te legitimeren7.

Het beeld van de lawine
In Quarracino's betoog lijkt lawine zowat het sleutelwoord te zijn. Naar zijn zeggen
zouden de sekten, zoals zij zich met hun diverse kenmerken in Latijns-Amerika
aandienen, een ware lawine vormen. Nu roept het beeld

6
7

A. Quarracino, América Latina y Ecumenismos, in Mensaje Iberoamericano,
augustus-september 1985, pp. 14-15.
De term ‘sekte’, die wij in zijn sociologische betekenis hanteren, blijft controversieel, maar
is nog niet overtuigend vervangen door voorzichtiger en algemener termen die recentelijk
ingang gevonden hebben (‘nieuwe religieuze bewegingen’, ‘dissidente en onafhankelijke
religieuze groepen’, ‘vrije groepen’, ‘alternatieve kerken’, etc). In Latijns-Amerika is
momenteel een hele gamma van verschillende sekte-types werkzaam. Numeriek, en qua
verscheidenheid zijn de christelijk-fundamentalistische of pentecostale sekten veruit de
belangrijkste (voor een definitie daarvan, zie J. Valderrey, o.c., pp. 7-9). In onze bespreking
laten wij ons vooral leiden door de ervaring van hun aanwezigheid temidden van de arme
bevolking op het platteland en de randwijken van de steden.
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van een lawine de verschrikkelijke ervaring op van een ontzaglijke massa die zich
onverhoeds en met onweerstaanbaar geweld uitstort over een onschuldige en weerloze
bevolking, die zich daartegen wanhopig poogt te verdedigen. Het beeld staat niet
alleen, ‘lawine’ is niet zomaar een toevallig beeld, het is veeleer één expressie onder
vele van een duidelijk onderliggende denktrant, die mede geschraagd wordt door
andere, ermee verwante beelden als invasie, aanval, offensief... welke in de publikaties
over de sekten schering en inslag zijn.
De opvatting als zouden de sekten ons onverhoeds overweldigen, heeft heel wat
te maken met de informatie over de socio-politieke crisis in Centraal-Amerika, met
de belangen en interventies van de VS in dat gebied en met de opvallende rol welke
sekten, afkomstig uit de VS, in deze landen spelen. Tegelijk moet men erkennen dat
sekten die in deze regio tot zo'n 15 jaar geleden slechts weinig aangroeiden, zich
sinds de crisis in dat gebied losbarstte op een plotse en indrukwekkende wijze
uitgebreid hebben8. Maar is daarmee alles gezegd? Mag men wat in Centraal-Amerika
aan de gang is zo maar hanteren als een exemplarische verklaring voor de rest van
het subcontinent? Uiteraard verbaast ons het bericht dat de mormonen momenteel
in Mexico een half miljoen aanhangers tellen. Maar als wij bovendien vernemen dat
zij zich daar al 109 jaar geleden (in 1879) gevestigd hebben, geven wij er ons
rekenschap van dat zij toch niet als een lawine onverhoeds over dat land neergekomen
zijn. En wat b.v. Brazilië betreft: ongeveer de helft van de pinkstergemeenten behoren
tot de Asembleias de Deus en de Congregaçâo Cristâ do Brasil, die samen ongeveer
zes miljoen leden tellen. Dit cijfer, hoe indrukwekkend ook, stelt slechts 1,5% van
de Braziliaanse bevolking voor; en is het resultaat van een systematische evangelisatie
die niet minder dan 75 jaar heeft geduurd9. In Bolivië is een van de bekendste (en
vanwege haar actief proselitisme meest verwerpelijk geachte) sekten, die van de
Zevendedagse-adventisten. In 1975 vertegenwoordigden zij met hun 40.000 gelovigen
een derde van de protestantse bevolking in het land. Maar ook deze religieuze
gemeenschap is niet eens-

8

9

Zie J. Valderrey, o.c.. De aanwezigheid en activiteit van religieuze sekten in Centraal-Amerika
wordt vaak uitsluitend geïnterpreteerd als een ideologische dimensie en wapen van het brutale
Noordamerikaanse imperialisme in het gebied. Zie de TV-documentaire In zijn Naam van
Jan van Bilsen en Dirk Vandersypen, en The Salvation Brokers: Conservative Evangelicas
in Central America, in Nacla-Report on the Americas, 1984, nr. 1.
Voor meer gegevens, zie T. Bamat, Salvación o Dominación? Las Sectas religiosas en el
Ecuador, Quito, Conejo, 1986, en P. Canova, L'invasione delle sètte: Emergenza pastorale,
in Il Regno-Attualità, febuari 1986, nr. 4, pp. 100-108.
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klaps ontstaan: zij kwam tot stand in de loop van vele decennia (vanaf 1907) dank
zij een heel moeizame en systematische arbeid die lang niet altijd even bemoedigend
was. De eerste adventisten-missionarissen deden er vijf jaar over voor ze aan hun
eerste doop toe waren: pas na 13 jaar (vanaf 1920) is hun snelle groei begonnen10.
Kortom, als allerhande religieuze sekten thans ook numeriek sterk aanwezig zijn,
dan hebben zij dat in de eerste plaats te danken aan een evangelisatie-inspanning die
veel langer heeft geduurd dan wij gewoonlijk menen. En als de toetreding tot
allerhande sekten niet van de ene op de andere dag is gebeurd, dan dateert de alsmaar
grotere verscheidenheid waarvan wij nu getuige zijn evenmin van vandaag of gisteren.
Waar is, dat er sinds 1960 een ongehoorde proliferatie van sekten heeft plaats
gevonden. Wij mogen evenwel niet uit het oog verliezen dat al sinds meer dan een
eeuw een steeds groeiende verscheidenheid van sekten zich onophoudelijk in
Latijns-Amerika heeft aangediend, en zodoende de basis gelegd hebben die de
explosieve groei van de laatste decennia mogelijk maakte.
Al beschikken we, wat Bolivië betreft, over zeer onvolledige gegevens, we konden
toch natrekken dat er in 1935 al op zijn minst 25 verschillende kerken en sekten
waren; dat er tot 1952 op zijn minst nog 22 zijn bijgekomen, en dat ze in 1970 op
zijn minst tot 73 waren opgelopen. Wij zagen reeds dat er vandaag de dag ongeveer
300 kerken en denominaties geregistreerd zijn.
Te lang hebben wij, om uiteenlopende motieven, geen acht geslagen op de
voortdurende - nu eens langzame en dan weer snelle - groei van de sekten en
geweigerd er rekening mee te houden. Alleen zij die te laat wakker schoten, beelden
zich nu in dat zij plotseling door een enorme lawine overweldigd worden.

Fremdkörper?
Een lawine roept vanzelfsprekend vijandige reacties op: vooreerst door het
onvermoede geweld waarmee ze over ons losbreekt, en vervolgens doordat de massa
waaronder wij bedolven raken, een volstrekt ‘vreemd lichaam’ is dat als een pletwals
verwoest wat wij zo lange tijd het onze noemden... en het soms voorgoed vernietigt.
En het is nu eenmaal een feit dat de grote meerderheid van de sekten uit het buitenland
afkomstig en

10

Zie C.P. Wagner, The Protestant Movement in Bolivia, W. Carey Library, South Pasadena,
1970, pp. 87-92.
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van Angelsaksische origine zijn. Zelfs de Oosterse godsdiensten hebben in vele
gevallen een Noordamerikaans bad ondergaan alvorens zich in het subcontinent aan
te melden.
De katholieke kerk heeft niet gewacht tot het volk de religieuze sekten als
Reagan-sekten ging bestempelen om de niet-katholieke kerken en sekten op vijandige
manier te stigmatiseren als vreemde lichamen en als een bedreiging voor de integriteit
van het subcontinent. Van meet af aan - d.i. vanaf de 19e eeuw - heeft ze de
niet-katholieke religies steevast geviseerd als handlangers van het cultureel en politiek
imperialisme van Noord-Amerika, en als medeplichtigen van een samenzwering,
opgezet door de protestantse landen van hat Noorden tegen het katholieke
Latijnsamerikaanse subcontinent. De geschiedenis vertelt ons dat in 1886 katholieke
brochures in Mexico de protestantse sekten (in feite doelden ze op de methodistische
kerk) identificeerden met een nieuwe ideologische en politieke poging tot invasie
vanwege Noord-Amerika. In die dagen gaf de katholieke kerk zich alle moeite om
de verdenking te verbreiden dat deze religieuze groepen als even zovele speerpunten
van het Noordamerikaans imperialisme, politieke doeleinden beoogden11.
Redenen en zogezegde bewijzen om de theorie van een imperialistische
samenzwering te staven, hebben nooit ontbroken: ze lagen voor het oprapen in de
Monroe-doctrine; in de boven aangehaalde uitspraak van president T. Roosevelt; in
de stellingname van de protestanten in de jaren 30 vóór de democratie en tégen het
bondgenootschap van de katholieke kerk met de conservatieve en dictatoriale regimes
in het subcontinent; in het Rockefeller-rapport (1969) en het Document van het Santa
Fe Comité (1980), die de grondslag en de oriëntering bepaalden van de politiek van
de republikeinse regeringen van de VS (ten aanzien van Latijns-Amerika) tijdens de
laatste 15 jaar. Bij een analyse van deze samenzweringstheorie en/of de feiten die
daarin aangevoerd worden, kunnen we in deze bijdrage niet stilstaan. We gaan
evenmin in op de onderscheiden aspecten van het verband dat ongetwijfeld bestaat
tussen de aanwezigheid van de sekten in Latijns-Amerika en het economische,
politieke en culturele imperialisme

11

Zie J.-P. Bastian, Protestantismo y Sociedad en México, CUPSA, México, 1983, p. 77. In
Latijns-Amerika heeft zich een merkwaardig proces voltrokken van identificatie van het
Latijnsamerikaanse continent, volk, cultuur en godsdienst met het ‘katholicisme’. Dit
bewustzijn bepaalt in belangrijke mate de ervaring van bedreiging van eigen ‘identiteit’ en
‘integriteit’ door alles wat van de ‘protestantsangelsaksische’ wereld komt. Voor historische
elementen, zie J.-P. Bastian, Breve Historia del Protestantismo en América Latina, CUPSA,
Mexico, 1986 en H.-J. Prien, Die Geschichte des Christentums in Lateinamerika,
Vandenhoeck, Göttingen, 1978.
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van de VS12. Er is overigens nog veel onderzoek vereist om de werkelijke impact
van de sekten op het sociale en culturele leven van het continent te verhelderen. We
beperken ons hier tot enkele randbemerkingen.
Wij moeten ons hoeden voor een overdreven verlatijnsamerikanisering van de
problematiek van de sekten in het continent. Die problematiek betreft namelijk niet
alleen Latijns-Amerika en de Derde Wereld landen, die het slachtoffer zijn van het
Noordamerikaanse en internationale imperialisme, maar evengoed de landen van
Noord-Amerika, Europa en het Verre Oosten. Religieuze sekten werden niet in het
leven geroepen in de Eerste Wereld om tegen de Derde Wereld in de aanval te gaan.
Ze zijn wel, eenmaal stevig uitgegroeid, op avontuur uitgegaan - evengoed als vele
ideologische, artistieke stromingen... - op de wereldwijde vrije markt van het
religieuze, gedragen en/of gestuurd door de politieke en economische belangen van
andere instanties. Wat niet wegneemt dat wij de specifieke belangen die de VS in
Latijns-Amerika nastreven, duidelijk moeten onderkennen, en de rol die religieuze
instellingen en bewegingen - niet alleen de sekten, maar ook de kerken - daarin
spelen, zorgvuldig en eerlijk moeten analyseren en op de voet volgen.
Hoe moeilijk wij ons ook kunnen voorstellen dat een reeks verdachte feiten slechts
pure coïncidenties zouden zijn, toch is het vooralsnog niet mogelijk gebleken een
strategische connectie of samenzwering aan te wijzen tussen de Noordamerikaanse
expansionistische politiek in Latijns-Amerika en de proliferatie van de sekten in het
subcontinent. Buiten kijf staan wel een reeks correlaties of parallellen tussen beide
fenomenen, die al van veel oudere datum zijn maar de laatste jaren duidelijker te
voorschijn treden.
Om al die redenen voelen wij ons minder geporteerd voor de opvatting dat wij te
maken hebben met een geplande onderneming die de sekten direct instrumentaliseert
of manipuleert ten bate van imperialistische politieke doelstellingen. Wij denken
veeleer aan een soort ideologische convergentie binnen de VSA zelf: tussen de
conservatieve religieuze meerderheden enerzijds (fundamentalisten, evangelicals,
anticommunisten, Neoconservatives, New Right...) en het politieke beleid van het
land anderzijds, dat ook imperialistische trekken (van economische, culturele, tot en
met religieuze

12

Zie The Salvation Brokers, o.c.. Voor de rol van de neo-conservatieve ideologie in de
Noordamerikaanse politiek t.a.v. Latijns-Amerika, zie A.-M. Ezcurra, La Ofensiva
neoconservadora. Las Iglesias de los Estados Unidos y la lucha ideológica hacia América
Latina, IEPALA, Madrid, 1982. Over de rol van de ‘electronische kerk’, zie H. Assmann,
La Iglesia electrónica y su Impacto en América Latina, DEI, San José, 1987.
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aard) vertoont. De Noordamerikaanse sekten belanden dan in Latijns-Amerika niet
zozeer als gespecialiseerde stoottroepen dan wel als een integrerend bestanddeel van
de (ideologisch zwaar geladen) American Way of Life die daar vaak als
‘modernisering’ begroet wordt13.
De hypothese dat er een imperialistische connectie zou kunnen bestaan is een
fascinerende gedachte. De discussie daaromtrent binnen de kerken - tussen
progressieve en conservatieve kringen - rijt oude wonden open uit de dagen dat de
socio-politieke betrokkenheid van de kerken daar ter tafel werd gebracht14. Hoe
terecht ook onze bezorgdheid is over de politieke dimensie van het sektenprobleem,
wij mogen ons in geen geval, uitsluitend noch in de eerste plaats, op dat ene punt
vastbijten. Nooit mogen we vergeten dat de sekten religieuze groepen zijn: ze ontstaan,
groeien, organiseren zich en breiden zich uit als religies. Als zij succes hebben, dan
is het omdat zij als religie goed aankomen. Wat wij willen zeggen is: zelfs als een
sekte, objectief gezien, buitenlandse politieke doelen dient of daarvoor als instrument
wordt gebruikt, dan ontwikkelt zij zich toch in de eerste plaats volgens haar eigen
religieuze dynamiek en logica15. Dit laatste punt verdient onze voornaamste aandacht
bij de studie van de proliferatie van de sekten.
Wat het geïmporteerd karakter betreft, moeten we bovendien op twee reeksen
feiten of ontwikkelingen wijzen. Ofschoon de meeste sekten vanuit of via de VS het
subcontinent bereiken, zien we dat een groeiend aantal ervan van Latijnsamerikaanse
oorsprong is. Vermelden wij hier slechts de belangrijke aanwezigheid van Chileense
en Braziliaanse pinkstergemeenten in Bolivië. Wat die Latijnsamerikaanse gemeenten
betreft, is het nog moeilijker om imperialistische connecties te ontdekken. Een tweede
noemenswaardige ontwikkeling is het fenomeen van de nationalisatie van vele kerken
en sekten, die in het subcontinent als Noordamerikaanse missies

13
14

15

Voor een ruime bespreking van deze problematiek, zie T. Barnat, o.c., pp. 72-87.
Zie G. Burchardt, Sekten sind unbeglichene Rechnungen der Kirche, in Herder Korrespondenz,
1985, pp. 124-128. De discussie laaide begin 1985 op naar aanleiding van een rapport van
de Braziliaanse Bisschoppenconferentie, dat in dit verband o.m. zegde: ‘Er zijn aanwijzingen
dat dit plan niet enkel door de rechtse of militaire nationale regeringen werd bedacht, maar
ook deel uitmaakt van de Noordamerikaanse geo-politiek. Er zou infiltratie bestaan van de
CIA in deze groepen (sekten); en deze zouden in dienst staan van de CIA. Het probleem is
heel ernstig en verdient degelijker onderzoek’ (Comunicado Mensuel, CNNB, januari-februari
1985, p. 54).
Vgl. de analyse van de innerlijke structuur en dynamiek van het pentecostalisme in F.C.
Rolim, Pentecostais no Brasil. Uma Interpretaçâo sócio-religiosa, Vozes, Petrópolis, 1985,
pp. 183-233.
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gestart zijn en zich daar onder Noordamerikaanse leiding en voorgdij hebben
uitgebreid. In heel wat gevallen hebben deze gemeenten zich op vrij korte tijd (soms
na enkele decennia) een organisatie, een stijl en een systeem van leiderschap en
competentie aangemeten die volstrekt nationaal zijn: zij hebben zich geheel of in
grote mate onafhankelijk gemaakt van buitenlandse organismen en personeel, zodat
zelfs de louter buitenlandse connectie grotendeels opgeheven is. In Latijns-Amerika
staan, op dat punt, zowel de katholieke kerk als de protestantse kerken, ver achter
op.

Tegen of mèt het volk?
Het beeld van de lawine suggereert ook een agressieve en gewelddadige
overrompeling door ‘iets’ dat van buiten op ons afkomt en dat uiteraard weerstand
en afwijzing oproept bij de bedreigde bevolking. De informatie die we daaromtrent
vergaarden, noopt ons tot een herziening van deze voorstelling van zaken. De enquête
in de buitenwijken van Cochabamba toonde aan dat de sekten zich daar door de
bevolking niet afgewezen voelden. De helft van de (37) ondervraagde pastores of
verantwoordelijken erkenden dat zij er goed ontvangen waren: drie van hen zeiden
heel goed, acht gewaagden van een normale ontvangst en drie vonden ze onverschillig;
slechts zes (ongeveer 14%) hadden een zeker voorbehoud of afwijzing ervaren. Niet
minder sprekend zijn de gegevens die ons verstrekt werden door onze eigen
catechisten van de prelatuur van Corocoro. Op de vraag hoe de sekten door de mensen
van hun boerengemeenschap onthaald waren, antwoordden zij in 32,5% van de 266
gevallen ‘positief’ (‘enthousiast’, ‘heel goed’ of ‘goed’). Voorts was de ontvangst
in 39% van de gevallen ‘normaal’ (‘onverschillig’). In slechts 28,5% van de gevallen
was zij duidelijk ‘negatief’ (‘slecht’, ‘heel slecht’, ‘afwijzend’ of ‘vijandig’).
Zoals te verwachten was, roept de komst van sekten in traditionele, landelijke
gemeenschappen meer weerstand en vijandigheid op dan in de (stedelijke)
migratiezones: maar blijkbaar toch veel minder dan wat men normalerwijze van ‘een
ware lawine’ had kunnen verwachten. Wij dienen er bovendien rekening mee te
houden dat onze informanten in dit geval catechisten waren, d.w.z. mensen die zich
vaak de slachtoffers bij uitstek voelen van de aanwezige sekten en uit zichzelf al
geneigd zijn om er zich in pejoratieve zin over uit te laten.
Men kan echt niet volhouden dat de sekten zich met geweld als een ware lawine
over de bevolking uitstorten. Zij kunnen veeleer rekenen op een
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betrekkelijk goed onthaal bij de massa's. Dat is niet eens een fenomeen van de jongste
tijd. Om maar één bekend voorbeeld aan te halen: De zevendedagse adventisten
hebben van meet af aan (sinds het begin van de 20e eeuw) kunnen rekenen op een
traditie van goed onthaal, dat ten dele uitliep op een expliciete uitnodiging vanwege
vele dorpsgemeenschappen om zich onder hen te komen vestigen. Dit heeft heel wat
te maken met het feit dat de adventisten, tot in de jaren 1950, in Bolivia vrijwel de
enige instantie waren die onderwijs en gezondheidszorgen aan de bevolking verstrekte,
een dienst die hun noch door de staat, noch door de landeigenaars, noch door de
katholieke kerk werd verleend16.
De kwestie van de aanvaarding of verwerping van de sekten door de bevolking
heeft de laatste decennia nog andere dimensies gekregen. Dertig jaar geleden vestigde
pater Damboriena de aandacht op het fenomeen van de latinisering of naturalisering
van het Noordamerikaans protestantisme in het subcontinent. Hij merkte op dat dit
protestantisme zich in zijn ideologie en instelling op een steeds minder vervreemdende
manier aandiende en aanpaste, en met een soort autochtone oplossing tegemoet kwam
aan de geestelijke verzuchtingen van de Latijnsamerikaanse mens17. Wij zagen reeds
dat deze tendens zich concretiseerde in een groeiend aantal genationaliseerde
missionerende kerken en in Latijnsamerikaanse kerken of sekten. De protestantse
kerken hebben zich al een tijdje geleden de overtuiging eigen gemaakt dat een
religieuze gemeenschap die zich nationaliseert, door meer mensen aanvaard wordt
en haar aanhang op spectaculaire wijze ziet groeien.
Daarbij is het echter niet gebleven. Sinds kort geven wij ons rekenschap van het
bestaan en de massieve groei van nog een ander type van religieuze groepen. D.B.
Barrett moemt ze: niet-blanke inheemse denominaties18. Het zijn kerken, sekten of
bewegingen die gesticht, georganiseerd en verbreid werden, niet langer door blanke
missionarissen maar door niet-blanke inheemse mensen ter plekke. In vele gevallen
begon het met een schisma of afscheuring van een bestaande blanke denominatie.
Die leidde echter niet tot een nationalisatie van een Westerse kerk, maar tot een
fundamentele breuk met heel de Westerse manier van kerk-zijn. Terwijl ze de Wes-

16
17

18

Zie C.P. Wagner, o.c., pp. 87-92. Voor de merkwaardige aanvangsgeschiedenis van de
zevendedagse-adventisten op de Altiplano, zie H.-J. Prien, o.c..
P. Damboriena, El Protestantismo en America Latina, deel 1, FERES, Fribourg-Bogotá, pp.
23-25. Damboriena merkt op: ‘De groei van het protestantisme is een fenomeen dat parallel
verloopt met zijn naturalisering, met zijn aanpassing, met zijn vorming van inheemse pastoraal
verantwoordelijken’ (p. 23).
D.B. Barrett, World Christian Encyclopedia, Oxford University Press, Nairobi, 1982, pp. 60
e.v.
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terse culturele vormen waarin de boodschap van het evangelie hun aangeboden was
ronduit verwierpen, namen ze de boodschap toch over en assimileerden haar door
er een nieuwe gestalte aan te geven met eigen (menselijke, culturele, economische...)
middelen. Er moeten in Latijns-Amerika zo'n 1.600 verschillende niet-blanke
denominaties zijn. In Bolivië lopen ze in de dozijnen en kennen ze een
indrukwekkende versnelde groei. Deze denominaties of sekten wisten een afdoende
oplossing te vinden voor een probleem dat binnen de gevestigde kerken blijkbaar
nooit tot een duidelijke oplossing gekomen is: het probleem van de inculturatie van
het geloof. Ze werden niet van boven of van buitenaf ingeplant, maar zijn uit eigen
bodem ontsproten.

Troetelkinderen van dictatoriale regimes
Velen brengen de opvallende groei van de sekten in de Latijnsamerikaanse landen
graag in verband met het feit dat rechtse en dictatoriale regimes zich daar de jongste
tijd uiterst welwillend ten aanzien van ultraconservatieve sekten zouden hebben
opgesteld; tegelijk zouden zij katholieke pastorale werkers van progressieve strekking
de toegang bemoeilijkt of verhinderd hebben. Ik vind het niet zonder meer nodig
hierin meteen een ongetwijfeld bewuste samenwerking te zien met een
Noordamerikaans imperialistisch plan. Van de andere kant moeten wij ons evenmin
om de tuin laten leiden door de officiële betuigingen van respect voor de vrijheid
van geweten en godsdienst van het volk. De geschiedenis leert ons dat het goede
onthaal en de bescherming die religies vanwege regimes krijgen voor alles door de
politieke belangen van deze laatsten zijn ingegeven. Eeuwen lang heeft de katholieke
kerk in Latijns-Amerika volop genoten van de voordelen die de regeringen nu sinds
korte tijd ook aan de sekten verlenen. Heel zeker om dezelfde motieven: omdat de
kerk zich schikte naar hun politiek, hun haar steun en morele en religieuze legitimatie
niet onthield, de status-quo niet betwistte; omdat de medewerking van de kerk ook
economische voordelen opleverde en het hare bijdroeg tot de instandhouding van
heel goede relaties met de padrinos of beschermheren in het buitenland.
Het lijdt geen twijfel dat begunstiging en bescherming vanwege regeringen de
uitbreiding van de sekten in het continent bevorderd heeft. Veel minder zeker is
evenwel of zulks, op langere termijn, de sekten zelf ten goede zal komen. Wat in
Chili gebeurde, laat ons het tegendeel vermoeden.
Toen generaal Pinochet, na de staatsgreep van 1973, de steun van de
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katholieke kerk en de historische protestantse kerken verloren had, zocht hij steun
bij de sekten (overwegend pinkstergemeenten). In ruil voor de steun en voordelen
die de machthebbers hun verleenden, verzoenden zij zich volledig met het burgerlijk
gezag en zagen ze in het staatshoofd de ‘gezant van God’. Maar wat was het gevolg?
Waar deze sekten en met name de methodistische pinksterkerk in de jaren voordien
(tot 1973) hun actief verzet tegen de socialistische Unidad Popular ‘beloond’ hadden
gezien met een numerieke aangroei van 2,5%, maakten zij plotseling vrijwel geen
voortgang meer. Tussen 1974 en 1980 namen ze met nauwelijks 0,33% toe. Als dan
- nà 1980 - de leden van de sekten zwaar getroffen werden door de steeds nijpender
economische en politieke crisis, gingen ze weer over tot een desacralisatie van het
burgerlijk gezag en namen opnieuw een kritischer houding aan. Dat leverde hun een
nieuwe krachtige ledenaanwinst op van 3,04%, zegge bijna tien maal meer dan toen
ze nog goede maatjes waren met de machthebbers19.
Deze ervaring wijst ons op een zeer belangrijke kentrek van de sekten. Het blijken
groepen te zijn van verzet en protest tegen de politieke en/of religieuze hegemonie:
ze ontstaan, groeien en houden zich in stand dank zij dat verzet. De bescherming en
gunst van het burgerlijk gezag schept een sfeer van verzoening: die kan op haar beurt
- op langere termijn - de bestaansreden zelf van de sekten volkomen ondermijnen.
Maar in een samenleving die haar fundamentele problemen - vooral dat van de honger
- niet vermag op te lossen, duurt het niet lang of het protest steekt weer de kop op.

Kwalijk proselitisme versus kerkelijk onvermogen?
Het veronderstelde gewelddadige en agressieve karakter van de invasie van de sekten
in het Latijnsamerikaanse continent blijft de literaire creativiteit in katholieke kringen
ongemeen prikkelen. Daar worden de sekten inderdaad afgeschilderd als ‘over het
algemeen’ gekenmerkt ‘door een soms haast ziekelijke agressiviteit’ en ‘een fanatisme
en proselitisme van bedenkelijk allooi dat men bijwijlen al overwonnen achtte’.
Zonder enige twijfel verdienen sommige aspecten van het proselitisme van de sekten
een harde kritiek. Maar tegelijk kost het ons ontzettend veel moeite om hun activiteit

19

Zie H. Lagos, La Función de las Minorías religiosas: Las Transacciones del Protestantismo
chileno en el período 1973-1981 del Gobierno Militar, Cabay, Louvain-la-Neuve, 1983.
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objectief te beoordelen zonder ons te laten meeslepen door gevoelens van animositeit.
Sinds enige tijd trappelt de katholieke kerk in Latijns-Amerika ter plaatse wat haar
relatieve numerieke groei betreft, en verliest ze zelfs terrein. Volgens de officiële
cijfers liep het ledenaantal in Bolivië terug van 93,4% in 1974 tot 85% in 1983; en
in Brazilië van 92,8% in 1970 tot 88,4% in 1980. Aangezien de gevestigde kerken
terrein aan het verliezen zijn dat wordt ingepalmd door sekten die vaak om de tien
jaar hun ledenaantal verdubbelen, ligt het voor de hand hun proselitische activiteit
in pejoratieve termen te denken en te beoordelen. We moeten er ons echter van bewust
zijn dat religieuze sekten in het algemeen een heel sterke innerlijke missionaire
dynamiek bezitten, die hen een eigen potentieel van expansie bezorgt. De pinkster-en
millenaristische bewegingen dienen zich aan als bij uitstek missionerende
geloofsgemeenschappen, waarbinnen de evangelisatie-opdracht niet aan
beroepspersoneel is toevertrouwd: die behoort tot de zending van elk lid van de
gemeenschap. Van alle christelijke religieuze groepen in Latijns-Amerika zijn het
de pinksterbewegingen die de sterkste groei kennen terwijl zij precies met het relatief
geringste aantal professionele‘missionarissen’ en ‘logistieke steun’ werken. Daarmee
leggen zij de vinger op een wonde van de gevestigde kerken: hun relatieve inertie
op missionair vlak, hun ontzaglijke moeite om binnen de geloofsgemeenschap een
missionaire spiritualiteit te ontwikkelen, en hun vrijwel volslagen onvermogen om
programma's van missionering voor leken op gang te brengen.
Gewoonlijk beschouwen wij het agressieve proselitisme als een heel belangrijke
factor in de groei van de sekten en van persoonlijke bekeringen20. Desalniettemin
stellen sommige onderzoekers zich vragen omtrent de hechtheid en duurzaamheid
van bekeringen die via proselitische technieken verkregen werden. Waarschijnlijk
heeft het geprogrammeerde en georganiseerde proselitisme toch niet dé impact die
wij eraan plegen toe te schrijven. Dat suggereert althans een enquête in de
buitenwijken van Cochabamba. Op onze vraag ‘Wie heeft je overtuigd om van
godsdienst te veranderen?’, antwoordde slechts een kleine minderheid, zegge 20%
(van de 236 ondervraagden) dat het een persoon of actie was geweest die rechtstreeks
wat met hun kerk of sekte te maken had. In ongeveer 70% van de gevallen waren
het personen geweest die de ondervraagden - leden van de sekten - niet rechtstreeks
met hun kerk of sekte in verband brachten:

20

Zie P. Richard, Sectas usan Técnicas de Marketing, Dólares, para ‘vender’ Evangelio, in
Noticias Aliadas, 09.05.1985.
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gezinsleden (16,5%), andere verwanten (30%), vrienden (12,5%) buren of
werkmakkers (10%). Dit zou er kunnen op wijzen dat het publieke en uitdrukkelijke
proselitisme toch niet het voornaamste middel is waarvan de sekten zich bedienen
om op de meest efficiënte manier met niet-leden in contact te komen. Daarbij zouden
familie-, vriendschaps- en vertrouwensrelaties wel eens een veel belangrijkere rol
kunnen spelen.

Stof tot nadenken
Wij gaven enkele reflecties weg over ‘de lawine van de sekten’. Vanop afstand leek
het een vormeloos iets te zijn; van dichterbij bekeken bleek het een verbazend coherent
lichaam te zijn. Wij stelden ons de sekten voor als een enorme massa waarvan wij
alleen de buitenkant kennen: blind, vijandig en agressief overrompelt ze andermans
terrein en laat er een spoor van vernieling na. Een vreemd lichaam zonder lokale
geschiedenis of wortels. Een dood gewicht waar geen positieve waarde te bekennen
valt: uitsluitend een instrument van vernieling in de handen van machten die tegen
het volk en zijn godsdienst zijn. Met deze bedreiging van een verwoestende macht
die ons overvalt, weten wij niets anders aan te vangen dan ze met luid misbaar aan
te klagen.
Het is een klaar beeld en wij zetten er ons op vast. Juist dat mentale schema
probeerden wij hier te ontbolsteren, om aan de weet te komen vanuit welke
‘verstaanshorizon’ wij het fenomeen van de sekten ervaren en beoordelen. De enquêtes
en schaarse gegevens van deze bijdrage gaven ons te kennen dat het beeld van de
lawine niet zonder meer de werkelijkheid van de sekten in het continent weerspiegelt,
en evenmin bijdraagt tot een beter begrip ervan. Veeleer dan de werkelijkheid van
de sekten weerspiegelt dit beeld de geesteshouding van de katholieke kerk in
Latijns-Amerika. Sinds de conquista is de kerk gewend aan haar hegemonie op
religieus gebied. Zij is er nog steeds niet toe gekomen de realiteit van de bestaande
religieuze veelvormigheid te accepteren en te verwerken. Het beeld van de lawine
komt haar goed van pas om de echte confrontatie met de werkelijkheid van de sekten
uit de weg te gaan.
Dit mentale schema zit zo diep ingebakken, dat het zelfs in de bevrijdingstheologie
de kop opsteekt, zij het in gewijzigde vorm. Pablo Richard, overigens een uitstekend
analist van de Latijnsamerikaanse religieuze werkelijkheid en criticus van het
‘Cristiandad’-denken (‘christenheid’), blijkt er geen moeite mee te hebben om de
sekten te identificeren met ‘religieuze machten van de dood’, die het leven van het
volk - zijn cultuur en identi-
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teit - ernstig bedreigen. Zij zijn ‘machten die door een dodelijk Westers kapitalistisch
systeem ontwikkeld werden om het volk verder te doden’. En verder: ‘In één woord:
het succes van de sekten moet gezocht worden in de miserie zelf van het volk, en
vanuit die miserie groeit een wanhoop en een zoeken naar transcendentie. Daarop
geeft de sekte een vals antwoord: zij manipuleert het geweten en blokkeert elke
mogelijkheid van een bevrijdende praktijk en van een bevrijdend religieus bewustzijn.
In die zin kunnen we zeggen dat de sekten ontstaan aan de dood van het volk, zich
aan die dood voeden en zich ontwikkelen om door te gaan met doden. Daarom hebben
we de sekten “de religieuze machten” van de dood genoemd’21.
Dit ‘leven-dood’-schema verhindert Richard niet een aantal serieuze vragen te
stellen, die wel door ‘Lawine’-denkers ‘bedolven’ worden. Bijvoorbeeld: zijn er
naast externe oorzaken (kapitalisme, imperialisme) ook interne oorzaken die het
succes van de sekten verklaren (structurele onaangepastheid van de katholieke kerk,
haar culturele vreemdheid en evangelische zwakheid)? Maar het spookbeeld van de
(externe) manipulatie verhindert hem verder te gaan.
Nochtans dringen zich in de huidige situatie verdere vragen op, die we eerlijk niet
langer uit de weg kunnen gaan. Bijvoorbeeld: als de religieuze sekten momenteel
een achtste deel van de Latijnsamerikaanse bevolking betreffen, kunnen we dan
doorgaan ze te beschouwen als ‘Fremdkörper’ en volksvijandige instrumenten in
handen van buitenlandse machten? Of zijn ze intussen de religieuze expressie en
organisatievorm geworden van een niet onbelangrijk deel van de volksmassa's? Is
het volk het passieve slachtoffer van de proliferatie van de sekten, of neemt het actief
deel in dat proces? Zou een volk dat zich bewust aan het worden is van zijn
economische, politieke en culturele geschiedenis, en deze in eigen handen begint te
nemen, zich zomaar zijn eigen dierbare religieuze geschiedenis laten stelen? Is de
godsdienst die de christelijke kerken verspreiden wel zo transparant, toegankelijk en
bevrijdend als zijzelf pretenderen? En als sekten vormen van protest zijn, waartegen
protesteren zij dan in Latijns-Amerika? Tegen welke hegemonieën? Wat, indien zou
blijken dat sekten ruimten zijn waar een alternatief religieus leven en een symboliek
opgebouwd worden die willen breken met het hegemonisch religieus-symbolisch
systeem dat, ondanks alles, blijft doorgaan volksvijandige regimes te

21

Las Fuerzas religiosas de la Muerte: Las Sectas, in P. Richard, La Fuerza espiritual de la
Iglesia de los Pobres, DEI, San José, 1987, 143-155, pp. 148 en 151.
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legitimeren? Wat, als zou blijken dat sekten niet zo cultuurvervreemdend en
-vernietigend zouden werken, maar ook wel eens mogelijkheden scheppen voor een
vernieuwde culturele expressie? En als zou blijken dat het feitelijk politiek gedrag
van sekte-mensen niet merkelijk verschilt van dat van kerk-mensen? En als men in
de ontvoogdingsbewegingen van indigene volkeren een opmerkelijk leiderschap van
sekte-mensen vaststelt? En als sekten ook hun eigen lokale ontwikkelingsgeschiedenis
hebben, en tegelijk met de ontvoogding van de buitenlandse betutteling, zich bewust
worden van de concrete realiteit van het volk, en zich gaan engageren voor zijn
bevrijding? En zovele vragen meer waar we vandaag de dag niet meer langs kunnen22.
In Latijns-Amerika gaan thans dichte drommen katholieken over naar de sektarische
bewegingen. Louter kwantitatief gezien overtreft deze overgang, aldus Mgr. B.
Kloppenburg, de overgang van katholieken naar het protestantisme in Midden-Europa
tijdens de 16e eeuw23. Dat betekent dat wij een cruciaal moment beleven in de
geschiedenis van het christendom in Latijns-Amerika. Wij kennen nu het mentale
schema met behulp waarvan de meerderheid van ons katholieken op dit ogenblik de
proliferatie van de sekten interpreteert, maar dat hen tegelijk verhindert die complexe
werkelijkheid te benaderen, te ervaren, te begrijpen en te beantwoorden. Willen wij
niet medeplichtig worden aan een nieuw historisch religieus drama, dan komt het er
op aan het beeld van de dodelijke lawine dat wij met ons meedragen, te overwinnen.
En wat nog belangrijker is: tegelijk een ernstige inspanning doen om de sektarisering
van het christendom, en de herschikking van het ‘religieuze veld’ die momenteel
volop aan de gang zijn in Latijns-Amerika, te benaderen vanuit de ervaring van het
eeuwenlang verdrukte volk, dat zijn weg naar bevrijding baant.

22

23

Enkele van deze vragen hebben we behandeld in het artikel Sectas, in I. Ellacuria y J. Sobrino
(Eds.), Conceptos fundamentales de la Teología de la Liberation, Cristiandad, Madrid (in
druk).
Zie P. Casanova, o.c., p. 101.
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Vrouwen in Latijns-Amerika
Een ‘congres’ over mensenrechten in San Salvador
Marietta Peitz
Ze zit daar, helemaal in het zwart gekleed. Ook haar baby. Geen witte sjaal zoals de
andere vrouwen hier dragen, geen vredesinsigne. Ze ziet er niet ouder uit dan zestien
jaar. Maar ze heeft vier kinderen, werkt in een mensenrechtenorganisatie die de naam
draagt van de vermoorde aartsbisschop Oscar Romero. Haar man werkt in een andere
organisatie. De voorzitter daarvan, Herbert A., werd op 26 oktober 1987 op straat
doodgeschoten. Ik vraag haar of ze geen angst heeft. ‘Nee’, zegt ze, ‘ergens zijn we
over de angst heen’. De onherkenbaar verminkte lichamen van twee broers van haar
man heeft ze van de vuilnishoop gehaald en begraven. Ze noemt me haar naam. Die
zou ik beter nooit noemen, dacht ik, dat is veiliger. Maar nu moet ik het doen. Kort
voor kerstmis kwam de naam van haar man in kleine lettertjes in de wereldpers:
‘René Joaquim Cardénas, lid van een mensenrechtenorganisatie in El Salvador, werd
op 10 december 1987 door twee onbekenden in San Miguel, 115 km ten oosten van
San Salvador, vermoord’. Maria Cardénas, twee weken voordien zat ik met haar te
praten. Ze had geen angst1.

Congres in de Ritz
In een zaal boven het zwembad van het bescheiden Ritz Hotel in het centrum van
San Salvador worden gedurende enkele dagen ‘levensstrategieën’ ontwikkeld. De
dood schreeuwt er van de muren: foto's van slachtoffers: gefolterd, vermoord, in een
hinderlaag gelokt en doodgeschoten; daarnaast schetsen van de 49 meest gebruikelijke
foltermethoden in de Latijnsamerikaanse landen. Affiches, posters en leuzen als
‘Nunca mas’ (nooit meer) en de stijdkreet ‘Vivos los llevaron! Vivos los queremos!’

1

Nvdr. Van de auteur Marietta Peitz was hier vroeger al een soortgelijk artikel te lezen over
de Filippijnen: Hoeveel armoede kun je verdragen? Een reisje naar de Filippijnen, in Streven,
juni 1987, pp. 771-782.
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(levend zijn ze ontvoerd! levend willen we ze terug!). De woorden van President
Duarte, dat er in zijn land geen vermisten, alleen maar doden zijn, klinken hier bitter
in de oren.
Voor de derde keer probeert de Latijnsamerikaanse organisatie FEDEFAM (een
overkoepeling van verschillende groeperingen van familieleden van vermisten en
gedetineerden) haar 7e jaarlijkse congres in El Salvador te houden. Voor de derde
keer is het mislukt, omdat de regering zeven van de dertien delegaties de toegang tot
het land ontzegde. Ook de voorzitster van FEDEFAM kreeg geen inreisvisum. Toch
zijn er op deze 20e november zo'n tweehonderd mensen samengekomen, overwegend
vrouwen uit Zuid-Amerika en uit de Caraïben, vergezeld van een kleine groep
Europeanen en een grotere delegatie uit de VS. Terwijl de organisatoren het ‘congres’
ombuigen tot een ‘forum’, delen Mexicaanse ‘madres’ rode anjers en witte chrysanten
uit, symbolen van martelaarsbloed en van het verlangen naar vrede. Voorzichtig
vraag ik een van de vrouwen wie de man is op de foto aan haar halssnoer. ‘Mijn
zoon’, zegt ze, ‘de jongste. Twee jaar geleden werd hij opgepakt. En daar voor ook
nog mijn man. Geen enkel levensteken meer sindsdien.’ - ‘En dat in het democratische
Mexico?’, vraag ik. - ‘Waar angst heerst, is geen democratie’, luidt het antwoord.
De moedergroepen uit Mexico zijn de eerste op het continent die zich georganiseerd
hebben. Dat is nu tien jaar geleden. Ze hebben zekerheid omtrent 543 ‘desaparecidos’
(vermisten); het aantal politieke gevangenen is onbekend. Al tien jaar gaan deze
vrouwen met hun protest de straat op, ze belegeren de ministeries, ze ontmaskeren
het Legerkamp I als een geheime gevangenis, ze organiseren hongerstakingen en
noemen hun democratie een façade.

Cijfers
Dit woord komt als een refrein terug in bijna alle rapporten. Over El Salvador bericht
de jezuïet Dr. Segundo Montes, leider van een groepering voor mensenrechten aan
de Universidad Centroamericana in El Salvador. De cijfers: sedert het begin van de
oorlog werden in dit land met een bevolking van een krappe 7 miljoen 70.000 mensen
gedood die niet rechtstreeks in het gewapende conflict betrokken waren. Anderhalf
miljoen mensen hebben, uit eigen beweging of gedwongen, huis en land verlaten om
elders hun toevlucht te zoeken. Bij de organisaties voor mensenrechten zijn 7.000
gevallen van ‘desaparecidos’ bekend. De onlangs afgekondigde amnestie voor
politieke gevangenen in het kader van het Centraalameri-
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kaanse vredesplan Esquipulas II heeft in die situatie helemaal geen verbetering
gebracht; integendeel, vrijgelaten politieke gevangenen zijn nu een weerloze prooi
voor de doodseskaders. De wandaden van het leger en van paramilitaire organisaties
worden met de frase ‘perdón et olvido’, vergeven en vergeten, onder tafel geveegd,
de schuldigen worden, zoals in Argentinië, nooit ter verantwoording geroepen.
Montes noemt hetgeen in zijn land gebeurt ‘een totale oorlog’, een politiek, militair,
economisch en ideologisch conflict op alle niveaus en daarom schier uitzichtloos.
Schrijnende contradicties, waar je ook om je heen kijkt. Neem bijvoorbeeld de
verplichte legerdienst. De geprivilegieerden - voor wier belangen het leger uiteindelijk
opkomt - kopen zich daarvan vrij. Het zijn de armen, de campesinos, de kleinen uit
de barrios, die ingelijfd worden en tegen hun overtuiging en hun belangen in tegen
hun broeders worden ingezet.
De grootschalige schending van de mensenrechten in El Salvador begint niet pas
bij de moorden en de verdwijningen, maar reeds in de grondwet en de rechtspraak
die allerlei uitzonderingswetten als het ware legaliseren. Waar het leger in misdrijven
verwikkeld is, zoals bij de moord op aartsbisschop Romero, worden er geen schuldigen
gezocht, laat staan gevonden. Juist dat eisen de vrouwen van FEDEFAM nu: dat ook
rechtvaardig berecht wordt!
Ook de jezuïet Xavier Geraldo, de woordvoerder van de Colombiaanse delegatie,
spreekt van een ‘democratische façade’, waarmee de Westerse landen zich al te vlug
tevreden stellen. Hij hangt een somber beeld op van zijn land - zo somber, dat
FEDEFAM besluit hun gestrande 7e Congres volgend jaar, indien mogelijk, in
Colombia te houden. De Colombiaanse verenigingen voor de mensenrechten hebben
de ‘methodiek van de verdwijningen’ grondig bestudeerd. Niets daarvan wordt aan
het toeval overgelaten, alles is minutieus gepland.
Het is niet duidelijk wie zich kan beroemen op de uitvinding van deze allervuilste
repressiemethode: Iran? Israël? Het Derde Rijk? In Colombia dateren de eerste
gevallen van ‘vermisten’ van 1970. Vanaf 1977 kan men spreken van een
georganiseerde terreur. Sindsdien zijn in Colombia 1229 ‘desaparecidos’ geregistreerd.
In werkelijkheid ligt dit aantal waarschijnlijk veel hoger; familieleden durven immers
vaak geen aangifte doen.
De intimidatiestrategie vertoont de volgende kentrekken: - Meer dan 50% verdwijnt
tijdens het weekend of vlak voor een feestdag. Dan is het het onmogelijk de
verdwijning tijdig aan te geven.
- Bijna 70% van de vermisten zijn campesinos uit conflictgebieden.
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- Het aantal vermisten is het grootst wanneer het leger een gebied ‘zuivert’. - Personen
die men wil laten verdwijnen, worden van gevangenis naar gevangenis, van provincie
naar provincie gesleept, tot men hun spoor bijster raakt en de moord nauwelijks nog
valt op te helderen.
- Politieke leiders en leden van verenigingen voor de mensenrechten worden in
het algemeen niet ontvoerd; men laat ze niet ‘verdwijnen’, men vermoordt ze ter
plekke. Dat was het geval met Jaime Pardo Leal, de leider van de ‘Patriottische Unie’,
een partij waarvan in twee jaar tijd meer dan 450 leden vermoord zijn. Zo verging
het ook heel wat geëngageerde priesters en leden van verenigingen voor
mensenrechten.
- De paramilitaire organisaties die voor het leger het vuilste werk klaren, zijn
zodanig uitgerust en opgeleid dat hun connecties met het leger voor de hand liggen.
- Dat de regering Betancourt deze overtredingen van de mensenrechten dekt, blijkt
voldoende uit het feit dat familieleden van vermisten ontelbare malen om een
onderhoud met hem verzochten, maar nooit werden gehoord. Ook op schriftelijke
vragen over het lot van een familielid kwam nooit een antwoord.

Het gelaat achter de cijfers
Zo gaat het drie dagen lang in de schamele feestzaal van de ‘Ritz’ in San Salvador.
Rapporten uit de verschillende regio's, analyses: wat gebeurt er, waarom gebeurt het,
kunnen we er iets aan veranderen? Iemand zegt: ‘Inderdaad, we hebben vandaag in
Latijns-Amerika minder dictaturen dan enkele jaren geleden. We hebben minder
politieke gevangenen, maar wel meer kerkhoven - en geen vrede’. De kerk van El
Salvador heeft weliswaar officieel het patronaat over het congres op zich genomen,
maar om aartsbisschop Rivera y Damas te zien te krijgen moeten we naar de
zondagsmis in de kathedraal. In zijn preek vermeldt hij dat in Sta. Tecla dertien
mensen werden opgepakt, maar tegelijk beklaagt hij zich over het feit dat de rebellen
in de ‘gecontroleerde gebieden’ zijn catechisten lastig vallen. Voorzichtigheid is de
boodschap; te meer omdat er deze morgen in San Salvador twintig camera's op één
prominente gelovige gericht staan: Rubén Zamora, de oppositiepoliticus van het
FDR, is na acht jaar ballingschap naar zijn land teruggekeerd om te zien of er geen
verkennende gesprekken op gang kunnen komen. President Duarte zegt dat hij geen
garanties kan bieden voor de bescherming van Zamora's leven - een beschamende
bekentenis van onmacht tegen de doodseskaders. Alleen al in de
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eerste helft van 1987 werden deze moordbendes 997 gevallen van zware folteringen
ten laste gelegd.
Deze cijfers hebben een gezicht. Het gezicht van Carmen bijvoorbeeld. Carmen
is zo oud als ik, maar duizend maal meer beproefd en ook duizend maal moediger.
In haar naaste familie zijn er veertien vermisten, waaronder drie van haar zoons.
Toen ze naar hen op zoek ging in legerkampen en kazernes, werd ze gearresteerd en
gefolterd. In een hoek van de zaal laat ze me het gruwelijke litteken van een uitgerukte
borst zien. Nadien heeft men haar nog eens zes kogels in het onderlijf gejaagd.
Ondanks alles is ze hier. Hoeveel moed kan een mens opbrengen? Hoeveel moed is
er nodig om een einde te maken aan het moorden?

Stilte en schreeuw
De brutale foltermethoden, de strategie van de ‘verdwijningen’, de blijvende druk
van chantage en angst, het bewust gezaaide wantrouwen - dat alles schreit ten hemel.
Naast die schreeuwende ellende is er echter ook de stille, verborgen ellende. Een
klein tafereel maakt me daarvan bewust: een jong meisje zit stil te wenen tegen de
schouder van haar moeder. Tijdens de pauze spreek ik hen aan. En opnieuw ontrolt
zich dezelfde draad van lijden en dapperheid die door het leven van alle
FEDEFAM-leden schijnt te lopen. Moeder en dochter komen uit Honduras; de zoon,
de broer is al vier jaar vermist, aan de grens werd hij uit de bus gesleurd. Hij was de
enige kostwinner. Sindsdien alleen maar bittere ellende. Geen toekomst meer.
Onze kleine Duitse delegatie brengt een avond door in de ‘barrio de 22 avril’:
50.000 mensen, bijna allemaal vluchtelingen uit conflictzones, en dat alleen maakt
hen verdacht; 80% van de mannen zijn werkloos; af en toe een kansje om 3 dollar
per dag te verdienen in de bouw, maar wie bouwt hier nog? Vrouwen en kinderen
kunnen een paar colones bij elkaar scharrelen op de straatmarkt; als ze na 12-14 uur
marktwerk 10 colones, 2 dollars bij elkaar halen, mogen ze van veel geluk spreken.
En nu is hier Maria ontvoerd. Haar beide zonen zitten al in de gevangenis. Maria
komt uit een conflictgebied achter de vulkaan. Heeft ze misschien connecties met
de guerrilla? Wie heeft die niet? Wie kan zulke contacten vermijden? Niemand, zegt
P. Jerry, een Duits dominicaan. Jarenlang heeft P. Jerry zich ingezet voor het
vluchtelingenkamp ‘Mesa Grande’ aan de Hondurese grens, tot hij werd uitgewezen.
Nu heeft hij hier, aan de rand van de hoofdstad, zijn eigen ‘vluchtelingenkamp’ allemaal ‘ver-
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dachten’, allemaal sympathisanten met de guerrilla, latente vijanden van het regime.
De ‘barrio 22 de avril’ is een ‘ongure buurt’, er waren ‘orejas’ (spionnen) en verraders
rond - zelfs binnen de kerkgemeenschap, geeft P. Jerry bedrukt toe. Een oord van
ellende, waar alles te koop is: als je niet kunt kopen en verkopen kun je niet overleven.
Een microcosmos van wat in het hele land gebeurt. Maar ook een oord van medeleven.
De vier kinderen van Maria zijn ergens in veiligheid gebracht. De gemeenschap
houdt een vastendag en een gebedsavond voor Maria, de vermiste, en voor twee
verdwenen jongeren uit de barrio, Luis Antonio en Michel-Ange Grande Donján,
neven van een onlangs vermoorde priester.
De gruwel heeft een gezicht, een naam, duizend gezichten en duizend namen. Het
is avond en we bidden. We bidden in de kapel met het golfplatendak tegen de gruwel,
tegen deze door mensen aangerichte verschrikkingen. Hoe bloeddorstig zijn
ideologieën, hoe groot de honger van het volk naar vrede! Wanneer zal er vrede zijn,
vragen de vrouwen van het FEDEFAM-forum en de vrouwen in het armtierige kerkje
in de ‘barrio 22 de avril’. En als er ooit vrede komt, hoe komt er dan verzoening?
Hoe kunnen wij de soldaten, de paramilitairen (ook zonen van ons) een plaats geven
in een vredesproces? Zonder haat, zonder wraak? Is dat niet teveel gevraagd van een
leeggebloed volk?
De volgende dag sta ik in ‘Calle Réal’, een vluchtelingenkamp dat onder de
bescherming van de katholieke kerk staat, opnieuw tegenover een vrouw van mijn
leeftijd. Ze leidt ons rond, energiek, karig met woorden. Slechts toevallig verneem
ik dat van haar elf kinderen er vier van honger omgekomen zijn in de bergen, vier
onder dwang ingelijfd in het leger. Segundo Montes heeft gelijk: deze infame oorlog
is ‘totaal’. En hij wordt vanuit het buitenland gefinancierd. Niet zonder reden sturen
de FEDEFAM-leden een open brief aan president Reagan met de dringende vraag,
elke vorm van hulpverlening stop te zetten.

Kracht en weerstand
Het forum is een oord van betrokkenheid en vastberadenheid. ‘Niet huilen’, zegt een
Braziliaanse in het voorbijgaan tot een jonge vrouw uit Honduras, ‘nu moet er
gestreden worden’. Men organiseert, men plant de volgende acties, o.a. het 7e congres,
dat volgens de statuten altijd moet worden gehouden in het land waar de
mensenrechten het ergst geschonden worden. Colombia? Of Guatemala, dat nog
altijd het grootste aantal vermisten, gefolterden en politieke gevangenen telt?
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Verenigingen voor de mensenrechten zoals die hier samengekomen zijn, vormen
voor de machthebbers een bedreiging, al was het maar omdat ze krassen maken op
de democratische façade. Mensen die eraan meewerken, zetten vaak hun leven op
het spel. In één maand tijd werden in 1986 in El Salvador zeven medewerkers
opgepakt; in 1987 hield men het niet meer bij arrestaties, activisten werden publiek,
op straat, doodgeschoten. De bedreigingen nemen met de dag toe. Ook tegen
coöperatieve verenigingen, tegen studenten en teruggekeerde vluchtelingen. Een
aantal actieve vrouwen en moeders is spoorloos verdwenen en andere - zoals de
vrouw van de in het begin van mijn relaas vermelde Herbert A. -wordt aangeraden
het land te verlaten. Voor de achterblijvenden stapelen de bedreigingen zich op. ‘Het
ergste is niet dat wij bedreigd worden, maar dat men zich wreekt op onze gezinnen’,
zegt Gina. Haar vader was erachter gekomen, dat een aantal mijnen niet, zoals de
propagande beweert, door opstandelingen waren gelegd, maar door het leger zelf.
Hij verdween.
Niet zonder reden hangen voor de zaal, aan het zwembad en in de foyer, enkele
jonge mannen rond die de deelnemers vragen hun naamspeldjes af te nemen voor ze
de straat opgaan.

‘Lijdenscultuur’
Het forum werkt hard, 12 tot 14 uur per dag. En toch is het klimaat er helemaal anders
dan wat ik op andere congressen meemaakte. Hard en zakelijk, zijn alle regionale
rapporten, maar het menselijk contact is eenvoudig, warm, intiem - over alle
standsverschillen heen, vrouwen van professoren en campesinas, zusterlijk. Hoe is
het mogelijk dat deze vrouwen, die eeuwenlang door de Latijnsamerikaanse
macho-maatschappij onderdrukt en vernederd zijn, nu volwassenheid, intelligentie
en moed aan de dag leggen om tegen een mannenwereld voor hun mannen in de bres
te springen?
Armoede ontwikkelt kennelijk eigen culturele uitdrukkingsvormen. Ook het lijden
- zo wordt me hier duidelijk - ontwikkelt creativiteit. Sommige affiches van de
moedergroepen zijn echte kunstwerken, eigenzinnige indringende documenten. Een
fotoraster: iemand ligt neer op straat; in een tweede beeldvlak lost de figuur zich op;
in het derde verdwijnen de contouren, worden schaduwen; op de vierde afbeelding
is ook de schaduw door de aarde opgezogen. Opschrift: ‘desaparecido’. Of een
jugendstilposter uit Mexico: de ene helft is een stralende met bloemen omkranste
menselijke figuur met uitgestrekte armen. De andere helft: grauw, de naar
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het leven uitgestrekte armen zijn hier nog slechts aangeduid. Opschrift: ‘presos
politicos’ (politieke gevangenen).
Net zo de liederen die de vrouwen deze dagen steeds opnieuw zingen, spelen en
dansen: protestliederen, maar altijd met een kern van verlangen, zachtheid en hoop.
De laatste avond treedt een groep jonge dansers op die drie moeders uitbeelden op
zoek naar hun mishandelde, verdwenen zonen. Nu -eindelijk - beginnen de vrouwen
van El Salvador stilletjes te huilen; het is hun verhaal dat hier verteld wordt. Iemand
fluistert me toe: ‘Dit moet je weten: voor de vrouwen van Latijns-Amerika zijn hun
zonen de echte geliefden - veel meer dan hun mannen. De dans drukt ook dat uit...’
Als we uiteindelijk afscheid nemen, is het middernacht. De twee vrouwen uit
Honduras - moeder en dochter - spreken me nog even aan. Morgenvroeg gaan ze
met de bus terug naar hun land, dezelfde bus die de zoon nam en waar hij werd uit
gesleurd - ‘desaparecido’. De dochter vraagt of ze me mag schrijven, moeder kan
niet schrijven. Zij dankt me voor mijn aanwezigheid en streelt mijn gezicht. Hoelang
is het geleden dat zoveel smart, zoveel moederlijkheid, zoveel mensengenade (sinds
Salvador weet ik dat zo iets bestaat) mijn gezicht gestreeld heeft?
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Afrika in crisis?
Robrecht Renard
Ontwikkelingsspecialisten lijken wel doemdenkers. Telkens opnieuw komen ze op
de proppen met analyses van landen in de Derde Wereld in ‘diepe crisis’, waarvoor
dan steevast zoveel structurele oorzaken worden aangewezen dat een oplossing
onmogelijk lijkt. Recentelijk lijkt de aandacht zich vooral te richten op Afrika.
Ellendige levensomstandigheden voor een groot deel van de bevolking, droogtes en
bijbehorende hongersnood, burgeroorlogen, politieke corruptie, een
schuldenproblematiek die in verhouding groter is dan die van de Latijns-Amerikaanse
schuldenlanden, de lijst met depressieve ingrediënten wordt steeds langer.
Is Afrika dan echt in crisis? In welke zin, in vergelijking met wat of met wie? En
wat zijn de dieperliggende oorzaken? Is er grond voor hoop? Onze diagnose komt
hierop neer: Afrika doet het relatief minder goed dan de andere armste
ontwikkelingslanden, die vooral in Azië moeten gezocht worden. Sinds ruwweg 1980
is het verschil zeer duidelijk merkbaar. En de prognoses voor de volgende twintig
jaren, tot goedweg het eerste decennium van de volgende eeuw, wijzen in dezelfde
zin. De arme landen in Azië zullen het vrij goed doen in hun economische groei. In
Afrika echter zal het globaal met de economische vooruitgang zeer pover gesteld
zijn; dat zal onvermijdelijk negatieve repercussies hebben op ontwikkelingsindicatoren
zoals inkomen per hoofd, toegang tot voedsel, drinkbaar water, geneeskundige
verzorging of scholing.
Het Bruto Binnenlands Produkt (BBP) is zeker niet de enige indicator voor
ontwikkeling. Het is een abstract en sterk economisch concept dat rechtstreeks niets
zegt over de kwaliteit van het materiële leven van de bevolking. Toch is het BBP
één der beste indicatoren die we hebben om ontwikkeling te meten. Welnu, in de
periode 1965-1980 steeg het BBP in Afrika (waarmee we in deze tekst de landen
bedoelen ten zuiden van de Sahara exclusief Zuid-Afrika) met meer dan 5% per jaar,
en dit na wegwerken van de inflatie. Gegeven dat Afrika voor het merendeel bestaat
uit armere ontwikkelingslanden (Brazilië bijvoorbeeld heeft een BBP per hoofd van
de bevolking dat vijfmaal of meer hoger is dan onze groep van Afrikaanse landen),
is dit een zeer behoorlijk resultaat. In die zin hebben
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de ontwikkelingsspecialisten ongelijk met al hun pessimistische verklaringen. In die
periode nam de levensverwachting in Afrika overigens toe met zo'n 8 jaar, en steeg
de participatie aan lager onderwijs van zo'n 40% tot ver boven de 70%.
Maar sinds het einde van de jaren '70 geven de statistieken een heel ander beeld.
In de periode 1980-1985 daalde het BBP gemiddeld met bijna 1% per jaar in plaats
van te stijgen, en dat terwijl de bevolking zeer snel toenam. Opmerkelijk is toch dat
in deze periode de Aziatische arme landen, gedomineerd door de reuzen China en
Indië, het zeer goed deden. Voor China duiden de statistieken zelfs op een jaarlijkse
groei van bijna 10%. Ook Indië, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka presteerden zeer
behoorlijk. Wie optimistisch wil zijn over de Derde Wereld, kan dat met goede
redenen. Maar hij moet de blik wel op het oosten gericht houden. Afrika is dus in
crisis, maar dan in relatieve zin, ten opzichte van even arme Aziatische landen, en
dit vooral vanaf het einde van de jaren '70. Erger is misschien dat de prognoses erop
wijzen dat het op basis van de huidige trends met Afrika de volgende twintig jaar
niet betert. Het inkomen per hoofd van de bevolking zal er nauwelijks toenemen.
Om wat dieper in te gaan op de oorzaken, en terzelfdertijd ook op de mogelijke
remedies, van de Afrikaanse crisis, staan we achtereenvolgens stil bij enkele grote
thema's: de bevolkingsgroei, de voedselvoorziening, het nationaal economisch beleid,
en de internationale context.

De bevolkingsgroei
Malthus, de Engelse econoom van de eerste helft van de 19de eeuw, had het mis
voor. Wij weten nu dat de bevolkingsexplosie die hij waarnam in Europa een tijdelijk
fenomeen was, de overgang tussen een situatie met hoge sterftecijfers én hoge
geboortecijfers, naar een situatie met lage sterftecijfers én lage geboortecijfers. In
ontwikkelingslanden is het net hetzelfde. Die zitten nu volop in hun demografische
transitie, en ook zij evolueren in de verre toekomst naar een stationaire bevolking.
Maar dat is op dit moment een magere troost. Alhoewel: de demografische groei
voor het geheel der ontwikkelingslanden is over haar hoogtepunt heen, en dat is in
de cijfers duidelijk te zien. Maar dit geldt niet voor Afrika: de demografische groei,
ondanks de hoogste kindersterfte ter wereld, neemt er (voorlopig) nog toe. Voor de
volgende decennia verwacht men voor Afrika een bevolkingsgroei van meer dan
3%, terwijl het voor de andere ontwikkelingslanden minder dan 2% zal zijn.
Tegenover Indië bijvoorbeeld zal de
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bevolkingsgroei in Afrika dubbel zo groot zijn. Dat alles heeft natuurlijk gevolgen
voor de economie. Alhoewel de relatie tussen demografie en economie heel wat
ingewikkelder is dan doorklinkt in de opvatting dat demografische groei alleen maar
invreet op de groei van het inkomen per hoofd (alsof de toename van de bevolking
alleen maar voor meer monden zorgt en niet voor meer arbeidskrachten), wordt toch
algemeen aangenomen dat een bevolkingsgroei van meer dan 2% per jaar nadelig is
voor de groei van het gemiddelde inkomen en wellicht ook voor de verdeling ervan.
Men kan door informatie en medische begeleiding de gewone vrouw en man in
staat stellen aan geboorteplanning te doen. Velen zullen dit wenselijk vinden omdat
het de keuzevrijheid van de mensen vergroot. Maar er moeten in Afrika geen
dramatische resultaten van verwacht worden, zeker niet in deze eeuw. Mentaliteiten
terzake wijzigen zich nu eenmaal traag, zeker in periodes van economische stagnatie.
Bovendien zijn de moeders die ‘verantwoordelijk’ zullen zijn voor de hoge
geboortecijfers, in die periode al geboren. Het is op veel langere termijn dat
geboorteplanning belangrijk wordt.
AIDS is zich snel aan het opdringen als zeer belangrijke nieuwe factor in de
demografie van Afrika. Alhoewel het te vroeg is om betrouwbare prognoses te maken,
is het waarschijnlijk dat de bevolkingsgroei de volgende jaren aanzienlijk zal
terugvallen, volgens sommigen met een vol percent (van 3% naar 2%). Dit is echter
een heel perverse ‘oplossing’ en zelfs geen oplossing voor de overlevenden omdat
het een zeer negatieve invloed zal uitoefenen op de economische sfeer.

Voedselvoorziening
Men moet voor ogen houden dat Afrikaanse landen echt landbouweconomieën zijn.
Het grootste deel van de bevolking vindt tewerkstelling en inkomen in de
landbouwsector (70% gemiddeld, tegenover minder dan 5% in ontwikkelde landen).
Per hoofd spenderen mensen, ook stedelingen, een zeer groot deel van hun inkomen
aan landbouwprodukten. Vandaar hoeft het niet te verwonderen dat de economische
crisis in Afrika grotendeels samenvalt met een landbouwcrisis. Feit is dat terwijl in
Latijns-Amerika en in Azië sinds 1960 de voedselproduktie per hoofd van de
bevolking toeneemt, in Afrika het omgekeerde het geval is. Ook de
nietvoedsellandbouw presteert zeer ondermaats.
Ten dele is dit zeker te wijten aan het feit dat Afrika op landbouwgebied het
moeilijkste continent is. De gronden zijn zeer kwetsbaar en dikwijls
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onvruchtbaar, en de regenval is er schaars en bovendien zeer onregelmatig. Maar in
vergelijking met Azië of Latijns-Amerika kan dit argument niet zwaar doorwegen,
omdat daar de vruchtbare gebieden een veel grotere bevolking per vierkante kilometer
hebben dan in Afrika. Veel belangrijker is het feit dat de landbouwtechnieken van
de Afrikaanse boer veel primitiever zijn dan die van zijn collega's in Latijns-Amerika
en Azië. Zo kennen vele streken in Azië een eeuwenoude traditie in grondverbetering
door bemesting en irrigatie, en in het gebruik van dierlijke trekkracht. In Afrika
daarentegen is de landbouw in vele streken beperkt tot het werken met de hak, op
platgebrande brousse, en tot uitputting van de grond. Dat wil niet zeggen dat de
Afrikaanse boeren (of beter: boerinnen, want de vrouwen zijn dikwijls de voornaamste
producenten in de Afrikaanse landbouw) hun stiel niet zouden kennen. Het zijn
bijvoorbeeld meesters in het zich beschermen tegen het risico van een droogte of een
andere tegenslag buiten hun controle. Ook is gebleken dat Afrikaanse boeren
innoveren, en zowel technisch als economisch zeer rationeel zijn. Het verhaaltje dat
Afrikanen gewoon ‘anders’ zijn, niet vatbaar voor ‘onze’ rationaliteit, is hardnekkig,
maar het is wetenschappelijk ontkracht door een overweldigend aantal empirische
studies waaruit vele experten en ambtenaren wel een en ander zouden kunnen leren.
Wat is dan het probleem met de Afrikaanse landbouwtechnologie? Als ze laag is,
dan kan ze toch snel worden opgetrokken? Zeker als de boeren blijken te reageren
op marktmogelijkheden en bereid zijn om technisch te innoveren. Welnu, hier ligt
juist de grote struikelblok. Het blijkt zeer moeilijk om voor Afrika al de voordelen
van de moderne wetenschap, die tot spectaculaire vooruitgang leidt in de landbouw
van de ontwikkelde landen, te vertalen in geëigende pakketten van technische
verbeteringen. Dat het ook in ontwikkelingslanden mogelijk is, blijkt uit het succes
van het geheel van innovaties die men onder de noemer van de ‘groene revolutie’
aanduidt. Maar de groene revolutie schijnt aan Afrika te zijn voorbij gegaan. Waarom?
Voor een groot deel omdat het veel moeilijker is om zulke verbeteringen aan te
brengen in een landbouw met een lager technisch niveau. Irrigatie bijvoorbeeld en
bemesting behoren gewoonlijk tot de vereisten voor de nieuwe hybride
plantenvariëteiten met hoge opbrengst. Op dit punt mag men echter zeer optimistisch
zijn voor de toekomst. De vooruitgang in de wetenschap is zodanig, dat het hoe
langer hoe meer mogelijk wordt ook voor de moeilijke Afrikaanse omstandigheden
tot verbeterde gewassen te komen, ook van de taaie, droogteresistente gewassen die
zo aangepast zijn aan de Afrikaanse ecologie. Er wordt heel wat onderzoek verricht
in en buiten Afrika, en de resultaten zijn hoopgevend.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

895
De landbouwcrisis in Afrika wordt versterkt door een alarmerende ecologische
evolutie. Door de demografische druk en door het vooralsnog ontbreken van
voldoende technologieverbeteringen in de landbouw worden de Afrikaanse boeren
ertoe gedreven om hun extensieve en gronduitputtende landbouwtechnieken toe te
passen op steeds schaarser wordende grond. Als gevolg daarvan worden gronden
steeds minder lang braak gelaten voor een natuurlijke regeneratie, en worden ook
meer marginale gronden ingepalmd. Bossen worden weggekapt aan een steeds groter
ritme, ook op hellingen waar ze een strategische rol hebben om het water van de
korte maar hevige regens, op te vangen en langzaam af te geven. De ecologische
degradatie is op die wijze zowel gevolg als oorzaak van de landbouwcrisis, in een
steeds sneller wentelende spiraal van destructie. Ontbossing grijpt ook plaats om
brandhout en houtskool te produceren, de voornaamste energiebron voor
voedselbereiding in ruraal maar ook stedelijk Afrika. Deze aanslag op de natuur is
vanuit economisch standpunt zeer nadelig, om de eenvoudige reden dat ecologische
destructie leidt tot rendementsverlies en bovendien omdat latere ‘reconstructie’
disproportioneel duur is. Met andere woorden, de zeer tijdelijke baten van een
overexploitatie van de natuur worden ruimschoots overtroffen door de onmiddellijke
kosten van een lager rendement en door de kosten van een eventueel herstel later.
Nochtans bestaan er voor de erosiebestrijding en -voorkoming heel wat eenvoudige
en goedkope mogelijkheden, van bomen planten door de lokale bevolking over
nivellering van gronden om afspoelen van water tegen te gaan tot het planten van
beschermende hagen. De voornaamste rem op de toepassing ervan lijkt het feit dat
men hiervoor tot moeilijke collectieve beslissingen moet komen. Het is een beetje
zoals het probleem van de overbevissing van de Noordzee of de congestie op onze
wegen. Daar waar in Afrika lokale overheden, niet-gouvernementele organisaties en
de overheid elk hun taak doen, constateert men, zoals bijvoorbeeld in Rwanda, zeer
snelle verbeteringen. Maar zonder zo'n kader zal de Afrikaanse boer, zoals de
Noordzeevisser of de Belgische automobilist, in zijn isolement de beslissing nemen
die individueel de beste is maar collectief de slechtste.

Het economisch beleid in Afrika
Het Afrika waarover wij spreken telt meer dan 40 landen, onderling erg verschillend
wat hun politiek systeem betreft. Regeringsleiders in Afrika schijnen hun inspiratie
zowel te vinden in Lodewijk XIV als in Marx, in
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Mussolini als in De Gaulle. Maar wat zij allen gemeen hebben is dat zij hun boeren
economisch uitbuiten. De voornaamste, én potentieel meest dynamische sector van
de economie wordt systematisch gepenaliseerd. Waarom zouden boeren meer
produceren en innoveren als de prijzen tegen hen gemanipuleerd worden, en de
investeringen op de steden gericht worden? De verklaring voor dit fenomeen ligt op
het politieke vlak. Afrikaanse regeringen gedragen zich op die wijze omdat hen dat
politiek goed uitkomt. Democratie bestaat in Afrika alleen voor de vorm. Nationale
verkiezingen worden, met weinig uitzonderingen, in slechte operette-stijl ten tonele
gevoerd als de president nood heeft aan bewieroking. De reële bedreiging voor
regimes ligt in de steden, en de meest invloedrijke groepen zijn de meer begoeden
en het leger, alhoewel ook arbeiders en de massa van stedelijke werklozen en
zelfstandigen gevaarlijk uit de hoek kunnen komen. Denken we maar aan de rellen
bij verhoging van stedelijke voedselprijzen. De boeren mogen dan de meerderheid
van het land uitmaken, macht hebben ze niet. Economisch beleid wordt gevoerd ten
voordele van wie het sterkst is, en die willen ambtenarenwedden, stedelijke
voorzieningen en lage voedselprijzen.
Kunnen we op dit punt optimistisch zijn? Wellicht hebben we recht op gematigd
optimisme. Het huidige beleid is op een fiasco uitgelopen. Het treft uiteindelijk
diegenen die er de voornaamste begunstigden van moesten zijn. De landbouw is de
motor van de Afrikaanse economie. Wie de landbouw verwaarloost heeft op termijn
geen geld om de steden en haar bewoners te bevoordelen. Daar zijn we nu aangeland,
en Afrikaanse regeringen beseffen het. Ook de buitenlandse donors, die mee
verantwoordelijk zijn voor de fouten van het verleden, beginnen bij te draaien. Zo
wil België in zijn hulp aan Zaïre het aandeel van de landbouw optrekken tot 20%
(wat nog laag is in verhouding tot het economisch belang van de landbouw). Het
IMF en de Wereldbank hebben aan de meeste Afrikaanse landen
herstructureringsprogramma's opgelegd die, ondanks hun zware menselijke kost op
korte termijn, op lange termijn de economie op een beter spoor zetten.

De internationale context
Het is niet toevallig dat de crisis in Afrika uitbrak op het einde van de jaren '70. Dat
was immers een periode waarin de wereldhandel in moeilijkheden verkeerde.
Afrikaanse landen zijn gemiddeld zeer klein, en dus sterk afhankelijk van het
buitenland. Ze zijn economisch ook niet zo ver
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gevorderd als de landen in Latijns-Amerika en Azië die reeds heel wat afgewerkte
produkten verkopen op de wereldmarkt en daar rechtstreeks en met aanzienlijk succes
concurreren met de ontwikkelde landen. Afrika is nog voor een groot deel van zijn
export afhankelijk van grondstoffen als koper en van niet-afgewerkte
landbouwprodukten als koffie. Pogingen om versneld te industrialiseren mislukten
voor een deel omdat men dit wou doen ten koste van de landbouw, in plaats van via
de landbouw.
Afrika heeft een enorme behoefte aan vreemde deviezen voor de import van
noodzakelijke produkten als voedsel, petroleum, machines, en onderdelen. Het tekort
aan deviezen leidt er toe dat bestaande infrastructuur aan wegen of spoorwegen niet
meer kan worden onderhouden en daardoor hopeloos verkommert. Hetzelfde geldt
voor de bestaande landbouwen industriële bedrijven die verstoken blijven van
vervangstukken of elektriciteit. Daardoor is Afrika ook hoe langer hoe minder in
staat om zijn bestaande exportorders af te werken, wat het deficit op de betalingsbalans
alsmaar erger maakt. Een andere manier om aan deviezen te geraken is buitenlandse
investeringen aan te trekken. Maar buitenlandse investeerders zijn niet erg
geïnteresseerd in Afrika. Als aanbrengers van vreemde deviezen en
managementsvaardigheden stellen zij daarom niet zoveel voor. De commerciële
leningen aan Afrika vertonen eenzelfde beeld. De grote Westerse commerciële banken
waren nooit erg happig om te lenen aan Afrika, tenzij dan aan rijke grondstoflanden
als Nigeria, Gabon of Zaïre, of aan de enkele stabielere en meer liberale landen als
Ivoorkust. Nu droogt deze stroom van vreemde deviezen naar Afrika bijna volledig
op. Maar goed ook, want de economische kracht van Afrikaanse economieën om in
de volgende decennia commerciële leningen terug te betalen is niet erg groot.
De toekomst op dit vlak is dus niet rooskleurig. Buitenlandse investeringen en
commerciële leningen zullen er in de toekomst wel niet zoveel zijn. Alleen de handel
geeft enige hoop. Afrika zal nog wel voor een hele tijd vastzitten in traditionele
onafgewerkte produkten waarvoor de vraag op de wereldmarkt niet bepaald dynamisch
is. Maar op zijn minst moeten Afrikaanse economieën hun exportopbrengsten zo
goed mogelijk op peil houden. Daar kan wel aan gewerkt worden. Hoe onaantrekkelijk
ook op het eerste gezicht, de export van die onafgewerkte produkten is nog voor een
groot aantal jaren de beste oplossing voor Afrika om aan de noodzakelijke vreemde
deviezen te geraken.
Soms wordt het voorgesteld alsof de export van landbouwprodukten vanuit Afrika
onverantwoord zou zijn omdat het continent zichzelf nog niet eens kan voeden. Maar
het zogenaamde conflict tussen exportlandbouw
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en voedsellandbouw berust op een al te simplistische redenering. Vreemde deviezen
zijn nodig om essentiële goederen te importeren voor de economie, en de landbouw
is de best geschikte economische sector om die exportgoederen te leveren. Bovendien
is het zo dat bijna alle exportgewassen in Afrika (koffie, thee, rubber, aardnoten,
groenten,...) ook of zelfs voor het grootste deel door kleine boeren worden
geproduceerd. Ze geven aan deze groep de kans om een monetair inkomen te
verwerven dat nodig is voor een aantal basisbehoeften zoals geneeskundige
verzorging, scholing, kleding, enzovoort. Inkomen dat overigens ook voor een deel
kan gebruikt worden om te investeren in een verbetering van de voedsellandbouw.

De ontwikkelingshulp
Als er één domein is waarop Afrika sterk bevoordeeld is, dan is het wel dat van de
ontwikkelingshulp. Met slechts 10% van de totale bevolking van de
ontwikkelingslanden krijgt het zo'n 30% van de totale ontwikkelingshulp. Deze hulp
vormt een belangrijke toemaat bij het eigen BNP. Daar waar voor de landen in Azië
en Latijns-Amerika de ontwikkelingshulp marginaal is (zo'n 1% van het BNP), krijgt
het gemiddelde Afrikaanse land ontwikkelingshulp ten belope van zo'n 5% van zijn
BNP. Dat is niet onbelangrijk. Als we de ietwat rijkere landen zoals Nigeria,
Zimbabwe, Gabon of Ivoorkust buiten beschouwing laten, dan stijgt dit percentage
zelfs tot 10%. Voor de Sahellanden vormt de ontwikkelingshulp zelfs 20% in
vergelijking met het BNP.
Hoe kan men het bestaan van zoveel ontwikkelingshulp aan de ene kant en de
crisis van Afrika aan de andere kant, met elkaar in overeenstemming brengen? Zou
men niet geneigd zijn te besluiten dat ontwikkelingshulp nadelig is voor de
ontvangende landen? De arme landen van Azië krijgen veel minder, maar zij doen
het veel beter; Afrika wordt er als het ware door overspoeld, maar is doodziek! Het
antwoord is dat ontwikkelingshulp niet het enige verschil is tussen Azië en Afrika.
Afrika is in bijna alle opzichten het continent waar de omstandigheden voor
ontwikkeling het slechtst zijn. Het hoeft dan ook niemand te verwonderen dat dezelfde
ontwikkelingsinspanning minder resultaten oplevert in Afrika dan in Azië. Maar men
moet ook toegeven dat ontwikkelingshulp niet altijd zo efficiënt is. Vooral voor
Afrika zien de donor-administraties niet zo nauw. Wie zal er bewijzen dat een project
dat honderden miljoenen verslindt mislukt door de slechte professionele aanpak van
donorambtenaren, stu-
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diebureaus uit donorlanden en internationale experts? Als het allemaal misloopt, kan
men wel altijd de schuld schuiven op de corruptie of onbekwaamheid van de
Afrikaanse tegenspeler in het project.
Wat zijn de prognoses voor de ontwikkelingshulp aan Afrika? Algemeen gezien
kan men verwachten dat de ontwikkelingshulp uit het Westen gestadig blijft toenemen,
zoals dat in het verleden het geval was. Afrika zal zijn geprivilegieerde plaats wel
behouden. Maar dat zal niet voldoende zijn. Want Afrika moet vroegere
ontwikkelingshulp onder de vorm van leningen terugbetalen. De netto-stroom van
ontwikkelingshulp (nieuw geld minus terugbetalingen) dreigt zo op te drogen.
Ontwikkelingshulp zal in de volgende decennia voor Afrika ontzettend belangrijk
blijven, omdat de andere mogelijkheden om deviezen te verdienen veel minder
beschikbaar zijn. Zo berekende de Wereldbank dat indien Afrika zijn importen terug
op een aanvaardbaar niveau wil optrekken, de ontwikkelingshulp (gegeven de
vooruitzichten voor de export, de investeringen en de commerciële leningen) met
zo'n 66% zou moeten toenemen. De Wereldbank pleit dan ook voor een nog grotere
scheeftrekking van de internationale hulp ten voordele van Afrika. De meeste andere
donors schijnen die analyse nu bij te treden.
Interessant is ook dat men in de donorgemeenschap begint toe te geven dat de hulp
aan Afrika kwalitatief zou moeten verhogen. Een middel daartoe is een grotere nadruk
op programma-steun en minder op project-steun. In plaats van bijvoorbeeld een groot
landbouwproject in een bepaalde streek te financieren, is men nu bereid om het
ontwikkelingsland algemene steun te geven voor de landbouwsector, zonder op
voorhand en in detail te weten waarvoor die hulp zal worden gebruikt, op voorwaarde
dat het land de prijzen die de boeren krijgen verhoogt of andere soortgelijke
maatregelen treft. Zulke hulp is administratief veel lichter en kan daarom sneller
verlopen, en dat is op zich een pluspunt. Bedenken we maar eens dat in België de
voornaamste rem op een verhoging van de ontwikkelingsuitgaven niet ligt bij het
parlement of zelfs de minister van begroting, maar bij het ABOS dat omwille van
de omslachtige administratieve procedures, niet in staat is om het beschikbare budget
uit te geven. Belangrijker is dat zulke programmahulp zich veel meer richt naar de
kern van het probleem. Ze grijpt meer stroomopwaarts in, en dat is effectiever.
Voegen de donors het woord ook bij de daad? In zekere mate wel. De grote
multilaterale donors, de Wereldbank en de EEG, geven in toenemende mate structurele
programmahulp aan Afrika. Bilaterale donors zijn geneigd hun eigen hulp in dit
kader in te passen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in enige mate voor de Belgische hulp
aan Zaïre. Enig scepticisme blijft

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

900
echter gewettigd wat betreft andere kwalitatieve aspecten van de ontwikkelingshulp.
Politieke en commerciële belangen gaan dikwijls ten koste van de
ontwikkelingswaarde, en de kwaliteit van ontwikkelings-administraties is niet altijd
hoogstaand. Er is weinig hoop dat daarin snel verandering komt.

Conclusie
Afrika blijft nog zeker enkele decennia het zorgencontinent. Men moet geen
helderziende zijn om te voorspellen dat er zich nog vele hongerrampen zullen
voordoen, dat er miljoenen vluchtelingen zullen blijven ronddwalen, of dat de
geneeskundige verzorging schromelijk zal tekort schieten voor grote
bevolkingsgroepen, om maar de meest prangende voorbeelden te geven. Dat wil niet
zeggen dat Afrika in die periode maatschappelijk zal stagneren. Er zijn belangrijke
veranderingsprocessen bezig in Afrika, vooral op het gebied van de consciëntisatie.
Afrikanen worden kritischer tegenover hun leiders, en ook veeleisender op het gebied
van de participatie aan het politieke en maatschappelijke leven. Twee zeer
hoopgevende tekens zijn de opbloei van steeds meer lokale, volledig Afrikaanse
niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties (NGO's) en de toenemende
zelfzekerheid van een zich politiek onafhankelijk opstellende intelligentia.
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Het gat in de ozonlaag
Planetaire luchtvervuilig?
Henk Jans
Onder de titel Continentale luchtvervuiling brachten wij zes jaar geleden1 de inmiddels
overvloedig gecommentariëerde zure regen ter sprake. Het ging daar over de weerslag
van chemische luchtvervuiling op de kwaliteit van de neerslag in gebieden die
honderden tot een paar duizend kilometer van de vervuilingsbron verwijderd (kunnen)
zijn. De wetenschappelijke verklaring van dit blijkbaar zeer ingewikkeld fenomeen
is nog steeds niet helemaal rond: praktische (technische, juridische, politieke...)
maatregelen om het zorgwekkend proces te keren kwamen niet of nauwelijks van
de grond. Intussen maakt men zich alweer zorgen om een andere verstoring in de
atmosfeer: de jongste twintig jaar constateert men een continue afname van het
ozongehalte van de stratosfeer boven het zuidpoolgebied, bij het begin van de
antarctische lente (september-oktober). Een volledig sluitende verklaring daarvan
staat nog veel minder vast. Volgens de waarschijnlijkste hypothesen zouden we te
maken hebben met een (eveneens door de mens veroorzaakte) vervuiling van de
stratosfeer die zich zou manifesteren over afstanden van duizenden tot tienduizenden
km van de vervuilingshaarden vandaan. En daarom de ondertitel, in vraagvorm:
planetaire luchtvervuiling?

Ultraviolette straling en het leven op aarde
Het leven op aarde teert (vrijwel) geheel en sinds honderden miljoenen jaren op de
stroom van zonne-energie die, in de vorm van elektromagnetische straling van
verschillende golflengten, via de aardse dampkring het aardoppervlak - oceanen en
continenten - bereikt. Van het zeer brede spectrum van de zonnestraling dringt
evenwel slechts een smalle ‘band’ tot op de aarde door. Zo gewaagt men van het
‘optisch venster’ in de atmos-

1

H. Jans, Continentale luchtvervuiling, in Streven, maart 1982, pp. 548-555.
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feer, dat het zichtbaar licht doorlaat. Voor de gedetailleerde behandeling van de voor
ons onderwerp relevante fenomenen gebruiken we hier doorlopend de zeer kleine
maateenheid van de Angström (A) (één A = 10-8 cm, of 10-7 mm).
Het vertrouwde, voor het menselijke oog zichtbare spectrum strekt zich uit van
ongeveer 7.800 A (rood) tot 3.800 A (violet). Voorbij het rode uiteinde bevindt zich
het gebied van de infrarode (warmte)straling, die met name door de aarde zelf wordt
uitgestraald. Dankzij de weerkaatsing ervan door waterdamp en koolzuurgas (CO2)
in de atmosfeer ontstaat het zo geheten broeikaseffect, dat de permanente én
getemperde opwarming van de biosfeer bezorgt, welke voor het verloop van alle
levensverschijnselen gewoon onmisbaar is. Aan gene zijde (ultra) van het nog
zichtbare violet bevindt zich het domein van het ultraviolet (voortaan UV) waarin
men, juist met betrekking tot de invloed ervan op het leven én de doorlaatbaarheid
van de atmosfeer, vier banden onderscheidt. De eerste band (3.800 A tot 3.200 A)
vertegenwoordigt een relatief zachte UV-straling, die door de levende organismen
behoorlijk verdragen en/of zelfs gebruikt wordt: het gezichtsapparaat van insekten
als b.v. honingbijen blijkt die ‘kleur’ waar te nemen. De tweede band (3.200 A tot
2.800 A) is een overgangszone, waarbinnen de UV-straling een deels nuttige en deels
al schadelijke werking kan hebben: ze bezorgt b.v. de pigmentatie van de menselijke
huid maar kan tevens erythema (zonnebrand) veroorzaken, vooral in de buurt van
2.950 A2. De derde band (2.800 A tot 2.100 A) wordt terecht het abiotische ultraviolet
genoemd: deze straling is (met een maximale efficiëntie in de buurt van 2.600 A)
ronduit schadelijk en letaal, doordat zij de celkernen en het DNA vernietigt3. De
vierde band strekt zich uit van 1.850 A tot waar het ultrakorte UV (in de buurt van
300 A) vanzelf overgaat in ‘zachte’ X-stralen. Men noemt deze band het vacuum-UV,
omdat deze UV-straling al zo sterk door (in de lucht van onze laboratoria aanwezige)
zuurstof geabsorbeerd wordt, dat ter plekke opgewekt UV van deze golflengten alleen
in vacuo door middel van een ‘luchtledige’ spectrograaf bestudeerd kan worden.
Waar nu het UV van de eerste twee banden geheel of ten dele door de atmosfeer
wordt doorgelaten, wordt de UV-straling van nog kortere golflengten zo verregaand
door de atmosfeer geabsorbeerd dat ze letterlijk

2

3

Het therapeutisch of esthetische (bruinen van de huid) gebruik van kunstmatige UV-bronnen
in hoogtezonnen en zonnebanken veronderstelt een strikte, medisch gecontroleerde dosering
van intensiteit, selectief karakter en bestralingsduur.
Krachtige UV-straling van deze golflengten wordt in het laboratorium gebruikt om lucht
kiemvrij te maken (bacterieën te doden).
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onschadelijk wordt gemaakt. En die gelukkige omstandigheid dankt het leven op
aarde hoofdzakelijk aan de in de aardse dampkring overvloedig aanwezige zuurstof,
die er in vier vormen voorkomt: zuurstofionen (O-), zuurstofatomen (O), di-atomaire
zuurstof moleculen (O2) en tri-atomaire ozonmoleculen (O3). De ionisatie van
zuurstofatomen tot -ionen absorbeert het ultrakorte UV tot 910 A. Bij de dissociatie
van 02-moleculen tot afzonderlijke O-atomen wordt, daarbij aansluitend, het UV tot
1.850 A grotendeels geabsorbeerd. De voortdurende ontbinding van ozon absorbeert
het hierboven vermelde abiotische UV tussen 2.100 A en 2.950 A. Het onschadelijke
naburige UV sluit (vanaf 3.000 A) zonder hiaat aan bij het optische venster van het
zichtbaar licht en wordt grotendeels doorgelaten.
Daarmee hebben wij in grote lijnen de toestand beschreven waarin het leven op
aarde zich thans, na een honderden miljoenen jaren oude evolutie, bevindt. Volgens
de gangbare theorieën over ontstaan en ontwikkeling van het aardse leven was de
aanvangstoestand volkomen anders: in de oeratmosfeer, zo'n 4 miljard jaar geleden,
zou (vrijwel) geen vrije zuurstof voorhanden zijn geweest. Zeer talrijke
laboratoriumproeven toonden aan dat juist de zeer sterke UV-straling die in die
veronderstelling het aardoppervlak bereikte, de vorming van vele organische
verbindingen (langs abiotische weg) bewerkt en bevordert. Die gelden als het
voedselmilieu en/of de elementaire bouwstenen, met behulp waarvan de eerste,
primitieve levende cellen zich zouden gevormd hebben. Maar aangezien die
UV-straling tegelijk een destructieve werking kon uitoefenen, zouden dergelijke
pre-biotische organische syntheses en het primitieve leven zelf zeer lange tijd slechts
mogelijk zijn geweest in een waterig milieu, in de oppervlaktelagen van de oceanen,
waar enkele decimeters water volstaan om de UV-straling te absorberen en haar
destructieve werking te neutraliseren. Pas nadat in dat milieu het nieuw
energie-omzettingsproces van de fotosynthese door de groene planten ‘uitgevonden’
was, zou de samenstelling van de atmosfeer zich zo grondig gewijzigd hebben - door
de voortdurende toename van vrije zuurstof - dat het leven op het land mogelijk werd
en zich verder kon ontwikkelen. Als wij de paleontologische getuigen mogen geloven,
is het leven inderdaad zeer lange tijd tot de oceanen beperkt gebleven. Ongeveer 3,8
miljard jaar geleden treffen wij de eerste organismen aan: organismen met
fotosynthetisch vermogen (als wieren en algen) treden sinds 3,5 miljard jaar op. In
alle geval worden de eerste landplanten pas in het Siluur (zo'n 400 miljoen jaar
geleden) aangetroffen en volwaardige landdieren zijn van nog latere datum (op de
grens van Devoon en Carboon, 350 miljoen jaar geleden). Pas vanaf het Krijt (135
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miljoen jaar geleden) zou het huidige hoge zuurstofgehalte van de atmosfeer tot stand
gekomen en bewaard gebleven zijn. In heel dat perspectief lijkt de vrees niet
ongegrond dat het leven, zoals het zich vooral op het land en het laatste paar honderd
miljoen jaar ‘onder de bescherming’ van de atmosfeer ontwikkeld en ontplooid heeft,
op ernstige wijze aangetast of zelfs vernietigd zou kunnen worden, mocht de
bescherming waaraan het zo lang gewend was, op korte tijd ten dele of geheel
wegvallen.

Zuurstof en ozon in de huidige atmosfeer
Voor een goed begrip van de zuurstof-metamorfoses binnen de huidige atmosfeer
moeten wij vooraf herinneren aan de globale structuur ervan én aan het grootschalig
energie- en materietransport dat daarin plaats vindt. Wat de structuur betreft: op
grond van de merkwaardige manier waarop de gemiddelde temperatuur van de
atmosfeer met alsmaar stijgende hoogte verandert, onderscheidt men troposfeer en
stratosfeer. De vertrouwde continue daling van de temperatuur met stijgende hoogte
(denk maar aan het hooggebergte) loopt nl. niet onbepaald door, maar bereikt een
keerpunt, waar ze eerst constant blijft, om dan opnieuw te gaan stijgen tot een
maximum op ongeveer 50 km hoogte. Op een gemiddelde hoogte van 12 km wisselend volgens de geografische breedtegraad en de seizoenen, van 18-16 km
boven de evenaar tot 8-6 km boven de polen - neemt de temperatuur niet verder af:
het scheidingsvlak waar de temperatuurafname ‘stokt’ heet - heel gepast trouwens tropopause. Wat onder de tropopause ligt noemen we troposfeer, daarboven begint
de stratosfeer. Wat het grootschalige energie- en materietransport betreft: in de
evenaarszone vindt de grootste verhitting en verdamping plaats samen met de grootste
vermenging van elementen van troposfeer en stratosfeer. Samen met een globale
stroming en daling van die warme luchtmassa's van de evenaar naar de polen én een
koude tegenstroom van de polen naar de evenaar ontstaan, in combinatie met de
aardrotatie, hoofdzakelijk oostwest en west-oost gerichte winden, die de laterale
verspreiding van energie en materie, om de aarde heen, bezorgen. Tussen haakjes:
de ons van recente weerkaarten bekende straalstromen situeren zich juist in of nabij
de tropopause, en cirkelen, op min of meer continue wijze en volgens een min of
meer golvende lijn, in enkele dagen tijds, om de aardbol heen. Met deze informatie
voor ogen gaan we de menigvuldige metamorfoses na die zuurstof in die atmosfeer
doormaakt. Voorop komt het feit dat de aardse atmosfeer, vergeleken met die van
de andere planeten van ons zonnestel-
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sel, ongemeen rijk aan zuurstof is: zuurstof maakt ongeveer 21% ervan uit. Vervolgens
weten wij dat, ten gevolge van de thermische (bewegings)energie van de luchtdeeltjes
én de met stijgende hoogte alsmaar afnemende aantrekkingskracht van de aarde, het
gasmengsel dat de atmosfeer is, langzaam en geleidelijk in de interplanetaire ruimte
diffundeert. En dát heeft verstrekkende gevolgen, waarvan de best bekende zijn: met
stijgende hoogte daalt de (barometer)druk, wordt de lucht alsmaar ijler en vermindert
derhalve ook het zuurstofgehalte per volume-eenheid (denken we maar aan de
ademhalingsmoeilijkheden van sommige atleten tijdens de Olympische spelen op de
hoogvlakte van Mexico).
Tegelijk echter wordt die alsmaar ijlere atmosfeer blootgesteld aan een steeds
breder spectrum van steeds sterkere UV-straling van de zon. Waar zuurstof in de
troposfeer hoofdzakelijk voorkomt in de vorm van O2-moleculen, is ze, op 120 km
hoogte door de sterke UV-straling al volkomen in O-atomen gedissocieerd, en zijn
die op hun beurt, op 150 km hoogte, volkomen geïoniseerd (van hun buitenste
elektronenmantel beroofd). In omgekeerde zin dichter bij de aarde komend treffen
we, vanaf 60 km hoogte, O-atomen naast O2-moleculen aan: daar begint zich (dankzij
een nog in detail te behandelen proces) ozon te vormen. Die ozonproduktie loopt
door tot aan de tropopause, maar is maximaal op een gemiddelde hoogte van 25 km.
Het is juist de (bij de voortdurende ontbinding van het gevormde ozon) vrijkomende
thermische energie, die aan de bovenste grens van de ozonlaag blijft steken en daar
de boven vermelde maximale opwarming op 50 km hoogte bewerkt.
Daarmee is het grote woord ozonlaag gevallen. Dat begrip vraagt wel om enige
verheldering, vooral wanneer men stelt dat die laag slechts enkele mm dik is. Dat is
een wijze van spreken: balt men de hele aardse dampkring in gedachte samen tot een
‘schil’, met een standaarddruk van één atmosfeer en een dito temperatuur van 26½
C, dan bekomt men een schil van 8 km dikte, waarin de ozonlaag inderdaad slechts
een laagje van 3 tot 4 mm voorstelt. Om de variaties daarvan zo nauwkeurig mogelijk
te volgen heeft men een nieuwe eenheid ingevoerd, de Dobson gelijk aan 1/100 mm
(ozon). Een ozonlaag van 250 Dobson b.v. is dan 2,5 mm dik.
Ofschoon ozon hoofdzakelijk in de stratosfeer gevormd en verspreid wordt, kan
het, tengevolge van hoog reikende mengprocessen, ook in de onderste lagen van de
troposfeer doordringen: relatief hoge bedragen werden gemeten bij föhn, in dalende
luchtstromingen in de lij van gebergten. Maar dicht bij de aarde gekomen valt dat
ozon spoedig weer uiteen door zijn oxiderende werking op veelal overvloedig
aanwezige, organische stoffen. Ozon wordt eveneens gevormd door elektrische
ontladingen (als blik-
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sems tijdens een om weer) maar valt om dezelfde reden spoedig weer uiteen. Dat is
niet het geval met het ozon dat een belangrijke component blijkt te zijn van de
beruchte ‘fotochemische smog’ in industriegebieden en gebieden met druk
wegverkeer. Onder inwerking van het gewone zonnelicht op de stikstofoxiden en
koolwaterstoffen van uitlaatgassen en andere verbrandingsprodukten, ontstaan
aanzienlijke hoeveelheden ozon, welke in die omstandigheden ronduit hinderlijk en
toxisch zijn4. Bij de mens verwekt het ozon van de smog stekende oogpijn, maar
vooral de vegetatie ondervindt er schade van door bladvergeling, afbraak van de
waslaag van de bladeren en van de celmembranen. Waar men aanvankelijk de
schadelijke werking van de zure regen vrijwel uitsluitend toeschreef aan het zwavelen salpeterzuur dat zich door de verbinding van waterdamp met zwavel- en
stikstofoxiden gevormd zou hebben, vermoeden sommige deskundigen nu dat althans
bepaalde gevallen van ‘Waldsterben’ op kalkrijke bodems (b.v. in de Duitse
middengebergten) zouden te wijten zijn aan het ozon van de fotochemische smogs,
waarvan de invloed zich zou laten gelden tot honderden km van de vervuilingsbron
vandaan5.

Het mechanisme en zijn verstoring
Bij het onderzoek naar de oorzaken van de afname van het ozongehalte van de
stratosfeer, zijn de eerste twee vragen die beantwoord moeten worden: hoe wordt
het ozon daar gevormd en hoe kan het daar - althans tijdelijk en lokaal - afgebroken
worden? Het antwoord op de eerste vraag is al lang en goed bekend; het antwoord
op de tweede is nog ten dele onzeker maar neemt steeds vastere contouren aan.
We zagen reeds dat in de onderste tientallen km van de stratosfeer (vanaf 60 km
hoogte) heel wat O-atomen naast O2-moleculen voorkomen, doordat de absorptie
van UV van 1.600 tot 1.800 A de dissociatie van die moleculen bewerkt. De vrije
O-atomen verbinden zich (door een desgevallend louter thermische reactie) met
O2-moleculen in hun buurt om O3-moleculen van ozon te vormen. Maar dit ozon
valt spoedig weer uiteen, door de absorptie van UV van 2.100 tot 2.950 A, in
O2-moleculen en vrije

4

5

In ozonisatoren wordt ozon bereid door middel van snel wisselende elektrische ontladingen.
Ozon wordt gebruikt voor het bleken van oliën, was, stijfsel en bloem; voor het ontsmetten
en reukloos maken van drinkwater; en om ruimten met sterk riekende stoffen (laboratoria,
scheepsruimen) te desodoriseren.
Cfr. De ozonhypothese en de stresshypothese, in P. Bruinsma, Zure regen, Aula Pocket 751,
Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1985, pp. 91 en vlg.
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O-atomen. Zo'n vrij O-atoom kan zich derhalve opnieuw met een O2-molecule
verbinden om ozon te vormen, dat op zijn beurt weer afgebroken wordt... en ga zo
maar door. De voortdurende opbouw en afbraak van ozon leidt tot een dynamisch
evenwicht, een ‘steady state’ met een permanent overschot van ozon dat volstaat om
de boven vermelde ozonlaag in de stratosfeer te bestendigen. Om het met de
vertrouwde chemische symbolen samen te vatten: O2 + UV → 2 O; O + O2 → O3;
O3 + UV → O2 + O; O + O2 → O3...
Ofschoon de grootste ozonproduktie begrijpelijkerwijze boven de evenaar plaats
vindt - tijdens de totale poolnachten wordt boven de polen tijdelijk zelfs géén ozon
gevormd - worden de hoogste, gemiddelde ozonconcentraties in de stratosfeer toch
niet dáár gemeten. Tengevolge van continue stromingen in de stratosfeer - van de
evenaar naar de polen - is het gemiddelde ozongehalte juist boven de polen het
grootst: ongeveer 450 Dobson boven de noordpool en ongeveer 380 boven de
zuidpool.
Zo ziet of zag veeleer de situatie eruit... tot in 1956 de (aan de Hadley-baai
gevestigde) British Antarctic Survey een gevoelige afname constateerde van het
ozongehalte boven het zuidpoolgebied, nl. 325 Dobson. Spoedig bleek dat het
allerminst een eenmalig fenomeen maar een nieuwe trend was die zich in steeds
dezelfde (dalende) zin doorzette: in 1972 mat men nog slechts 280 Dobson, in 1984
slechts 180 Dobson, in 1985 slechts 150 Dobson, en in 1986 tenslotte 100 Dobson.
Met recht en reden ging men gewagen van het gat in de ozonlaag.
Het ijverig speurwerk naar de oorzaken van die spektakulair snelle aftakeling van
de ozonlaag wees als waarschijnlijkste hoofdschuldige de zogeheten CFK's of
chloorfluorkoolstoffen aan, ook freonen genoemd. Dat zijn vluchtige, zeer bestendige
(chemisch weinig reactieve) en onontvlambare verbindingen, die hoofdzakelijk
gebruikt worden als koelmiddel, gasvulsel van schuimplastiek en drijfgas van
spuitbussen... en die na of door het gebruik ervan, in de atmosfeer terechtkomen. De
huidige jaarlijkse wereldproduktie van de meest gebezigde variëteiten (Cl3FC en
Cl2F2C) ligt om en bij 910.000 ton. Het paradoxale gevolg van hun bedoelde,
bestendige karakter is dat ze, met verloop van jaren, ongewijzigd, in alsmaar hogere
lagen van de atmosfeer opstijgen en daar gemiddeld 75 tot 100 jaar lang kunnen
verblijven voor ze voorgoed (dankzij hier niet nader besproken processen) uit de
atmosfeer geëvacueerd worden. Aangekomen boven de zone met een maximaal
ozongehalte, worden evenwel ook deze verbindingen ontbonden door de daar
heersende, sterke UV-straling: daarbij komen chlooratomen vrij, die op een bijzonder
efficiënte manier de ozonvorming ondermijnen.
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Illustreren we het proces aan de hand van wat er gebeurt met de meest gebruikte
freon, trichloorfluorkoolstof: Cl3FC. Onder inwerking van de UV-straling valt het
uiteen in dichloorfluorkoolstof en chloor, zegge Cl2FC en Cl. Het chlooratoom
reageert spontaan met een ozonmolecule, waarbij diatomaire zuurstof en chlooroxide
wordt gevormd, zegge Cl + O3 → ClO + O2. Maar dit chlooroxide reageert zelf
spontaan met in de buurt aanwezige O-atomen (het basismateriaal voor de vorming
van ozon!), waarbij diatomaire zuurstof en (vrij) chloor worden gevormd, zegge ClO
+ O → Cl + O2. Het is een (nieuw) schoolvoorbeeld van een katalytisch proces: het
door een enkele CFK-molecule vrij gemaakte chloor kan honderden keren na elkaar
even zovele ozonmoleculen afbreken en tegelijk hun vorming verhinderen door vrije
O-atomen af te snoepen van het nog te vormen ozon.
Over de ware omvang van de bijdrage van de CFK's tot de afbraak van de ozonlaag
bestaan er in wetenschappelijke kringen nog grote meningsverschillen. Maar de
jongste metingen (oktober 1987) van het chlooroxidegehalte boven het zuidpoolgebied
(aan boord van Amerikaanse vliegtuigen, tussen 18 en 23 km hoogte verricht) wezen
toch op concentraties die 500 maal hoger lagen dan de gemiddelden die op
vergelijkbare hoogten elders in de stratosfeer aangetroffen worden. Een
‘circumstancial evidence’ die men moeilijk naast zich kan neerleggen.

Waarom dáár en dán?
De meest ingewikkelde en meest omstreden vraag in verband met het gat in de
ozonlaag luidt: waarom treedt het juist op boven het minst vervuilde continent en
wel bij het begin van de antarctische lente? De vele gissingen en hypothesen wijzen
op een unieke samenloop van omstandigheden en oorzaken, die een illustratie zou
zijn van het gezegde dat ‘de ketting het begeeft op de plaats van haar zwakste schakel’.
Van ouds is de opvallende asymmetrie bekend, in vrijwel elk opzicht, tussen het
arctische en antarctische gebied. In geografisch opzicht: in het centrum van het
noordpoolgebied ligt een grote, slechts ten dele bevroren oceaan, in het centrum van
het zuidpoolgebied daarentegen een groot (9% van alle vasteland) continent, dat
vrijwel geheel met een permanente kilometerdikke ijskap is bedekt. In biologisch
opzicht: tussen 60o noorderbreedte en de noordpool liggen grote, met wouden of
toendravegetatie
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bedekte landmassa's6, die een nog vrij rijke, warmbloedige fauna herbergen en waar
miljoenen mensen leven7; tussen 60o zuiderbreedte en het antarctische continent
strekt zich een koude, door stormen geplaagde oceaan uit. De warmbloedige fauna
is er alleen vertegenwoordigd door een veertigtal vogelsoorten (7 soorten pinguïns
en andere ‘gewone’ zeevogels) en een kleine twintig zeezoogdieren als robben,
zeehonden, walvissen... Er wonen (vrijwel) geen mensen. Vogels en zeezoogdieren
voeden zich met de ongemeen rijke pelagische flora en fauna (o.m. de zeer
overvloedige krill) van de zogeheten convergentiezone, tussen de 64e en 47e
breedtegraad, waar de koude wateren uit het zuidelijk halfrond onder het warme
water (afkomstig van de evenaarszone) terechtkomen.
De aparte biologische kenmerken van antarctica hebben natuurlijk alles te maken
met uitzonderlijke klimatologische en meteorologische omstandigheden. Juist die
zouden wel eens van doorslaggevend belang kunnen zijn voor de lokalisatie en het
tijdstip van het gat in de ozonlaag. Vergeleken met het noordpoolgebied heeft het
antarctische kortere en minder warme zomers en langere, koudere winters. Tijdens
die koude winters vormen zich boven de zuidpool veel aanzienlijker en vooral
bestendiger wolkenmassa's, die ver in de atmosfeer reiken en grote hoeveelheden
stofdeeltjes en gassen letterlijk bevroren en gevangen houden. Tegelijk handhaaft
zich, de grootste tijd van het (winterhalf)jaar op ongeveer 60o zuiderbreedte, een
bestendig rond het poolgebied cirkelende luchtmassa, de zogeheten polaire wervel
die de doorstroming van lucht uit de evenaarszone afremt en tijdelijk zelfs geheel
blokkeert.
In het licht van deze gegevens ziet de hypothetische verklaring van het gat in
ozonlaag eruit als volgt8. De sinds tientallen jaren steeds overvloediger tot in de
hogere atmosfeer opgestegen CFK's (met hun nevenprodukten chloor en chlooroxide)
zouden tijdelijk, gedurende de antarctische winter, grotendeels ‘werkloos’ in de
boven vermelde wolkenmassa's opgesloten zitten; tegelijk echter zou de polaire
wervel de aanvoer van ozon vanuit de evenaarszone verhinderen. Bij de aanvang
van de antarctische lente zouden dan, onder invloed van de opkomende en voortgezette
zonnestraling, grote hoeveelheden chloorverbindingen en chloor uit de wolken vrij

6
7
8

De noordelijke toendragebieden zijn samen goed voor meer dan 5% van alle vasteland.
Oslo en Leningrad liggen op 60o noorderbreedte. Helsinki en heel Finland liggen noordelijker.
Voor een uitvoeriger behandeling, waarin met name ook de rol van de stikstofoxiden in de
stratosfeer ter sprake komt, zie Richard S. Stolarski, The Antarctic Ozone Hole, in Scientific
American, januari 1988, pp. 20-26.
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komen en plots in volle werking treden, terwijl de polaire wervel vooralsnog de
bevoorrading met ozon vanuit de evenaarszone belet. Een dergelijk proces zou de
(inderdaad geconstateerde) bruuske verdunningen van de ozonlaag moeten verklaren:
met 0,6% tot 0,8% op één dag (in oktober) en ooit zelfs met 10% op 5 september
1987! Nadien zou dan dankzij het samenspel van drie processen - enige ozonvorming
ter plekke, de verzwakking van de polaire wervel met hernieuwde aanvoer van ozon
en de gelijkmatiger geworden afbraakactiviteit van de CFK's - het gat in de ozonlaag
weer geleidelijk gedicht worden. Ook dat heeft men de afgelopen jaren telkens weer
kunnen constateren: de ozonlaag herstelde zich, na oktober, tot normalere waarden
van een paar honderd Dobson. De belangrijke rol van de polaire wervel wordt
bevestigd door het feit dat aan de buitenrand van het gat in de ozonlaag, op ongeveer
60o zuiderbreedte, het ozongehalte opklimt tot de heel behoorlijke waarde van 380
Dobson. De opvallend versnelde afbraak van de ozonlaag sinds het einde van de
jaren '70 wordt toegeschreven aan het cumulatief effect van de tientallen jaren
voordien in de atmosfeer geloosde CFK's: wat er vanaf dat moment nog bijkwam
zou de spreekwoordelijke druppel zijn die de emmer deed overlopen. Daarmee is
een weinig bemoedigende consequentie verbonden: ook als men erin slaagt, op grond
van internationaal bindende afspraken, de produktie en consumptie van CFK's te
beperken of geheel uit te bannen, dan zullen de gevolgen van de bestaande chemische
vervuiling nog enkele tientallen jaren aanhouden. Minstens even zorgwekkend is de
nog open vraag: of de polaire wervel een recente wijziging dan wel een al oudere
toestand voorstelt van het luchtcirculatiepatroon in het zuidelijk halfrond; wijziging
of toestand die uiteraard onafhankelijk is van enige menselijke ingreep en
beïnvloeding.

Wat nu?
Wat er in heel de ozonlaagkwestie op het spel staat, is treffend verwoord en
samengevat door de Franse deskundige Gérard Mégie: ‘Het is werkelijk paradoxaal
dat het meest spektakulaire effect van de CFK's zich voordoet boven het veruit minst
bevolkte en minst vervuilde continent. Dat wijst er ongetwijfeld op dat wij te maken
hebben met een planetair probleem. De natuur was zo vriendelijk (a eu le bon goût)
ons te waarschuwen boven een gebied waar zich heel weinig levende wezens
bevinden’ (Le Monde, 13 januari 1988, p. 21).
In september 1987 ondertekenden 23 landen te Montreal een akkoord dat
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een aanzienlijke beperking van het gebruik van CFK's beoogt. Het zou vanf 1989 in
werking treden: tegen het midden van de jaren '90 zouden de ontwikkelde landen de
consumptie ervan ‘bevroren’ moeten hebben op het niveau van 1986 en tegen 1999
zou hun consumptie gehalveerd moeten zijn9.
Intussen werden 13 grote chemische bedrijven (waaronder Du Pont de Nemours,
Hoechst, Akzo Chemie) het in januari 1988 te New York eens over een Program for
Alternative Fluorcarbon Toxicity Testing, waarvoor zo'n 350 miljoen BF. is
uitgetrokken om onderzoek te verrichten naar niet-toxische vervangingsprodukten
van de CFK's. Bij het vaststellen van het niet-toxisch karakter van de eventuele
vervangingsprodukten zal men wel op zijn hoede moeten zijn voor een te enge
bepaling van hun onschadelijkheid. Van zogenaamd onschadelijke stoffen is maar
al te vaak gebleken dat ze, op kortere of langere termijn, nu eens voorzienbare en
dan weer volkomen onvoorzienbare schade aan het leefmilieu berokkend hebben.
De al beduidend oudere en versnelde afbraak van de ozonlaag boven Antarctica
deed vanzelfsprekend vragen rijzen naar de staat van de ozonlaag in het noordelijk
halfrond, waar toch de aanzienlijkste vervuiling (met CFK's) moet plaats gevonden
hebben. Op die vragen kwam, in maart van dit jaar, een eerste, nog fragmentarisch
en druk bediscussieerd antwoord in de vorm van een te Washington gepubliceerd
rapport, geredigeerd onder leiding van R. Watson van de NASA in internationale
samenwerking met meer dan 100 deskundigen en instanties als de WMO (World
Metereological Organisation) en het UNEP (United Nations Environmental Program).
Het rapport bevat en bespreekt hoofdzakelijk meetresultaten met betrekking tot de
ozonlaag in het noordelijk halfrond, en wel overwegend in de geografische zone
tussen 30o en 60o noorderbreedte, waar derhalve grote delen van Europa, Canada,
de Verenigde Staten, de Sovjetunie en Japan gelegen zijn. Tussen 1969 en 1986 zou
daar een gemiddelde ‘verdunning’ van de ozonlaag geconstateerd zijn van 1,7% tot
3%. Over het algemeen blijkt het ook daar een seizoengebonden verschijnsel te zijn:
tijdens de winter en bij het begin van de lente (januari-april) kan de afname van het
ozongehalte lokaal oplopen tot 10%.

9

Tussen de Belgische staat en de Algemene Belgische Aërosolenvereniging werd een
overeenkomst gesloten, waarbij genoemde vereniging zich ertoe verbindt het gebruik van
CFK's tegen 1 januari 1990 terug te schroeven tot 10% van het peil van 1976. De Vlaamse
deelregering had al eerder beslist het gebruik van freonen als drijfgas in spuitbussen te
verbieden vanaf dezelfde datum. Een gelijkaardig (beperkt) verbod is sinds 1978 in de VSA
van kracht.
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Vergeleken met het heuse gat in de ozonlaag boven Antarctica gaat het dus in het
noordelijk halfrond om (vooralsnog?) relatief geringe bedragen, die juist daarom
vinnige discussies uitgelokt hebben. Een aantal deskundigen (o.m. uit de Sovjetunie)
betogen dat wij met overwegend natuurlijke processen te maken hebben: deels van
louter klimatologische (seizoengebonden) aard, deels ten gevolge van al even
natuurlijke variaties of schommelingen in de zonnestraling zelf. Al lang en wel
bekend is de zo geheten zonnevlekkencyclus die om de elf jaar een maximum en een
minimum vertoont. Aangezien het jongste maximum in 1979 viel - en het jongste
minimum in 1985 - zou de thans aan de gang zijnde verhoging van die activiteit met
een opnieuw verhoogde ozonproduktie gepaard (kunnen) gaan.
Vooralsnog is moeilijk uit te maken welke het juiste aandeel van natuurlijke en
onnatuurlijke (antropogene) oorzaken in het ingewikkelde proces is. Te meer daar
de metingen, al naar gelang ze vanop de aarde of aan boord van satellieten werden
verricht, nogal uiteenlopende resultaten opleverden, welke resultaten bovendien
gevoelig afwijken van de waarden die men, op grond van de intussen uitgewerkte
theoretische modellen had verwacht. Opvallend blijft in elk geval de boven vermelde,
merkwaardige asymmetrie tussen het zuidelijk en noordelijk halfrond, wat de aanvang
én de omvang van de afbraak van de ozonlaag betreft.
Voor het jaar 1990 is al een nieuw internationaal beraad gepland, dat op grond
van de ondertussen verworven onderzoeksresultaten het akkoord van Montreal
opnieuw zal bezien. Met meer dan gewone spanning en bezorgdheid wachten
onderzoekers van meerdere nationaliteiten de metingen van dit najaar af, die ons
moeten inlichten over de stand van de ozonlaag bij het begin van de volgende
antarctische lente.
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China, boeddhisme en christendom: spontane en geleide expansie
Erik Zürcher
Op het eerste gezicht schijnt iedere vergelijking van het vroege Chinese boeddhisme
in zijn formatieve fase (4e-6e eeuw van onze jaartelling) en het christendom in China,
zoals dat in de 17e eeuw door missionarissen van de orde der jezuïeten gepredikt
werd, een zinloze onderneming te zijn. Niet alleen zijn de twee grote religies
inhoudelijk totaal verschillend gericht, maar zij zijn ook in kwantitatief opzicht
onvergelijkbare grootheden.
In de vroege middeleeuwen is China door het boeddhisme veroverd; het schoot
wortel in alle delen van China en op alle sociale niveaus. In 589 n.C., toen het rijk
na eeuwen van verdeeldheid opnieuw verenigd werd onder de Sui-dynastie, was het
boeddhisme de belangrijkste en meest creatieve geestelijke stroming in de Chinese
cultuur geworden. De opname en verwerking van de Indische verlossingsleer had
geleid tot de vorming van diverse inheemse scholen; er waren talloze grotere en
kleinere boeddhistische tempels en kloosters, bevolkt door monniken en nonnen, en
in stand gehouden door vele miljoenen vrome leken, zowel mannen als vrouwen. In
vergelijking met dat ‘succesverhaal’ slaat het christendom in het China van de late
Ming en de vroege Ming een pover figuur. Het was niet meer dan een
randverschijnsel: een handvol jezuïeten met om hen heen groepjes geïnteresseerde
literaten; een beweging die kort vóór 1600 op gang komt en rond 1700 al begint in
te zakken. Op het hoogtepunt waren er hooguit zo'n 300.000 bekeerlingen op een
bevolking van omstreeks 140 miljoen, dus minder dan een kwart van één procent.
Maar toch: het was de eerste echte confrontatie, op hoog niveau, van China met de
post-renaissance Europese cultuur, of liever gezegd met de jezuïetische missionaire
vertolking van bepaalde elementen van die cultuur: een aan China aangepaste
presentatie van de katholieke leer, gecombineerd met onderdelen van Europese
wetenschap, techniek en beeldende kunst. En die confrontatie, daar gaat het om.
Want je krijgt wel eens de indruk dat culturen, net als mensen, zich in een confrontatie
blootgeven, zich rekenschap geven van hun eigen vooronderstellingen en
uitgangpunten, dingen expliciet maken
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die anders ongezegd blijven. Het boeddhisme was zo'n catalysator; het christendom
ook. Het onderwerp heeft de laatste jaren dan ook nogal wat aandacht getrokken,
culminerend in het briljante werk van Jacques Gernet, Chine et christianisme. La
réaction chinoise (Parijs, 1982), waarin hij als eerste een visie op het verschijnsel
als geheel formuleert. Een visie die ik niet helemaal deel - maar daar kom ik straks
op terug.

Waarom boeddhisme wel en christendom niet?
Ieder die zich op een comparatieve manier bezighoudt met die twee confrontaties het boeddhisme in de eerste vijf of zes eeuwen van onze jaartelling en de
jezuïetenmissie van de 17e eeuw - komt uiteindelijk voor de intrigerende vraag te
staan: waarom is het in het ene geval wèl gelukt en in het andere niet? Hoe is het te
verklaren dat het boeddhisme een blijvend element in de Chinese cultuur is geworden,
en het christendom een tijdelijk en marginaal verschijnsel is gebleven? Waarom zij
wèl, en wij niet?
Die vraag wordt des te intrigerender als we kijken naar de veroorzakers van die
twee confrontaties: de bezoekers uit een andere wereld, de verkondigers, de
boeddhistische monniken uit Centraal-Azië en India, en de jezuïeten uit bijna alle
katholieke landen van Europa. Twee werelden van verschil in opleiding, selectie,
contact met de achterban en sociaal niveau. Aan de ene kant: een onbekend aantal
monniken van diverse herkomst; alleen de meest prominente zijn ons uit de literatuur
bekend. Ze dwaalden China binnen, meetrekkend met karavanen via Centraal-Azië,
of meevarend op handelsschepen naar een Zuidchinese haven, of buitgemaakt tijdens
een veldtocht. We horen maar zelden iets over hun opleiding. Soms zeggen de bronnen
dat ze in een bepaald boeddhistisch centrum heilige teksten hadden bestudeerd. Ze
waren zeker niet geselecteerd voor zoiets als de China-missie, en de meesten zullen
niet eens hebben voorzien dat ze daar ooit zouden belanden. Ze kwamen met hun
teksten op de rug of in het hoofd - maar ze konden die zelf niet vertalen, want ze
kenden geen Chinees; het vertalen was een moeizaam werk, uitgevoerd met hulp
van tolken en Chinese assistenten. En een achterban, die hadden ze niet meer.
Afgezien van enkele heel uitzonderlijke gevallen was het contact met de thuisbasis
voorgoed verbroken. Geen thuisfront dat hen voorzag van teksten en iconen, of dat
vanuit de verte aanwijzingen gaf voor het missiewerk, en, omgekeerd, geen rapporten
uit China om het thuisfront op te
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warmen en in te lichten over de successen en tegenslagen van de Goede Leer in het
verre Maha-Cina.
Als we daar onze jezuïeten tegenover zetten, dan kunnen we ons geen groter
contrast voorstellen. Een hecht georganiseerde intellectuele elite, de braintrust van
de Contrareformatie. Zware en veelzijdige opleiding in retorica, filosofie, theologie,
doorgaans aangevuld met andere wetenschappen: mathematica, astronomie, soms
zelfs medicijnen. Zeer zorgvuldige selectie voor bepaalde missiegebieden, waarbij
vooral voor Oostazië de zwaarste eisen werden gesteld - sommige aspiranten voor
de China-missie zijn driemaal afgewezen omdat ze nog op enig punt tekortschoten.
Dan, in Macao, een intensieve training in het gesproken en ook het klassieke Chinees.
Dat laatste met een drieledig doel. Ten eerste, als uitvloeisel van de zogenaamde
‘accommodatie’-strategie, die voorschreef dat de paters zich zoveel mogelijk moesten
aanpassen aan de cultuur van de ontwikkelde bovenlaag, en een behoorlijke kennis
van het klassieke Chinees hoorde daarbij. Ten tweede, om hen in staat te stellen
citaten uit de Confucianistische klassieken te gebruiken bij de verkondiging en
verdediging van het geloof. En ten derde, om het vertaalwerk en de produktie van
eigen Chinese teksten zoveel mogelijk in eigen hand te kunnen houden. Want ook
in China waren hun publikaties voorzien van het ‘nihil obstat imprimatur’, maar dan
in het Chinees. En tenslotte: een regelmatig contact met de achterban, langs eigen
communicatielijnen: Macao, Goa, en het Generalaat in Rome. Talloze brieven en
missieven over en weer; daarnaast de jaarlijkse verslagen, die behalve informatie
over de diverse missieposten ook uitvoerig ingaan op actuele gebeurtenissen en de
politieke situatie in China. Het thuisfront reageert, soms ook corrigerend. En het
thuisfront wordt bewerkt: Nicolas Trigault's Expeditio christiana apud Sinas van
1615 wordt meteen een bestseller die in diverse vertalingen in heel Europa wordt
gelezen. Dezelfde Trigault gebruikt zijn korte verblijf in Europa niet alleen om de
accommodatie-strategie in Rome te verdedigen, maar ook om een promotiereis langs
verscheidene Europese hoven te maken. Hij keert terug met 7.000 Westerse boeken
- voor die tijd een zeer grote bibliotheek, die ook in China grote indruk maakte.
De vraag wordt dus alleen maar intrigerender. Waarom slaagden nondescripte,
onvoorbereide, langs woestijnwegen aangeslofte monniken erin een wereld voor het
boeddhisme te winnen, terwijl de uitstekend voorbereide en door hooggekwalificeerde
specialisten geleide expeditio christiana op een laag pitje bleef, dat tenslotte als een
nachtkaars uitging?
Natuurlijk heeft men dat geringe succes trachten te verklaren. Eén antwoord op
de vraag vinden we voornamelijk bij jezuïeten-auteurs, tot in
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recente tijd. De missie, zeggen zij, stond altijd al onder zware druk van xenofobe en
conservatieve elementen: een koppig mandarijnendom dat het licht niet wilde zien,
en naijverige boeddhistische monniken (in deze publikaties doorgaans ‘bonzen’
genoemd). Daar kwam tenslotte de beruchte ‘Ritenstrijd’ bij: het verzet vanuit andere
ordes tegen de accommodatiepolitiek van de jezuïeten, een agitatie die uiteindelijk
leidde tot een pauselijk verbod. Ook al zeggen de auteurs het wat voorzichtiger, zij
zien dit toch wel als een dolkstoot in de rug die de onderneming heeft doen mislukken.
Die verklaring is niet alleen eenzijdig maar ook oppervlakkig. Met die vervolging
van het christendom viel het erg mee - een paar incidentele anti-christelijke
campagnes, maar daarnaast ook veel gevallen van protectie. Het is nog steeds niet
gelukt om in de annalen van de vroege Chinamissie ook maar één echte
jezuïet-martelaar te vinden. De Ritenstrijd was heftig, maar werd vrijwel helemaal
in Europa uitgevochten, en de Chinezen waren niet bekend met wat zich afspeelde
in de theologische faculteit van de Sorbonne. Als eind 17e eeuw de strijd tenslotte
doordringt tot het Chinese hof is de jezuïetenmissie al op haar retour; het conflict
heeft op zijn hoogst een laatste duwtje gegeven.
Een tweede verklaring legt vooral nadruk op het sinocentrisme en de culturele
afgeslotenheid van het keizerlijke China: het christendom is een leer van vreemde
herkomst, en alleen al daarom onacceptabel; buitenlanders zijn buitenstaanders, en
in principe inferieur. En het boeddhisme was in de 17e eeuw al zo verchineest dat
het niet meer als vreemd werd ervaren.
Deze verklaring gaat maar zeer ten dele op. Sinocentrisme heeft zeker een
belangrijke rol gespeeld. In de anti-christelijke traktaten vinden we de leer van de
Heer des Hemels verworpen, niet alleen omdat die absurd of subversief is, maar
omdat die leer als produkt van waiyi, ‘buitenbarbaren’, principieel onaanvaardbaar
is. En het argument van het al zo totaal verchineeste boeddhisme verlegt natuurlijk
alleen het probleem naar een vroegere periode, toen het boeddhisme nog niet zo
geassimileerd was. Als we naar de eerste eeuwen van het Chinese boeddhisme kijken,
dan zien we dat het aan precies dezelfde sinocentrische kritiek blootstaat: het is een
bijgelovig produkt van primitieve barbaren, het is een geïmbeciliseerde vorm van
Daoïsme; het is misschien geschikt voor India maar niet voor China, dus weg ermee.
Voortdurend heeft het sinocentrisme zich tegen de vreemde leer gekeerd - maar het
boeddhisme is ondanks die druk blijven groeien. Dus wel een factor, maar geen
doorslaggevende.
Het derde antwoord gaat dieper en is op het eerste gezicht nogal overtuigend. Het
is dat van Jacques Gernet wiens boek ik genoemd heb. Zijn
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verklaring ligt vooral in de sfeer van de histoire intellectuelle. De kern van zijn betoog
komt neer op de totale onverenigbaarheid van bepaalde Chinese en Europese
kernbegrippen en denkpatronen van die periode, met name op religieus en wijsgerig
gebied. Gernet beschrijft een hele reeks van zulke contactstoornissen, waar acceptatie
niet mogelijk is omdat de basisbegrippen zóver uit elkaar liggen dat ze onmogelijk
onder één noemer zijn te brengen. Voorbeelden zijn het geloof in één almachtige,
zeer persoonlijke Schepper-God, die geen goden naast of onder zich duldt, laat staan
een Chinees bureaucratisch pantheon; het geloof in een eenmalige schepping, niet
zoals op zijn Chinees als een onpersoonlijk proces maar als een door het Opperwezen
bewust gewilde handeling; het geloof in één onsterfelijke, immateriële ziel, belast
met de erfzonde en daarom alleen te redden door Gods genade; een afzonderlijke
schepping van de mens als uniek wezen, staande tegenover de rest van de natuur en
als enige uitverkoren tot het heil; een voor Chinese nuchtere geesten onlogisch en
onnodig ingewikkeld heilsplan, culminerend in de dood en herrijzenis van een
mensgeworden Verlosser, en het ritueel van de Eucharistie waar de mens de genade
ontvangt van zijn God door diens lichaam op te eten - voor de Chinezen ondanks
hun sterk culinaire gerichtheid een onbegrijpelijke vorm van theofagie.
Gernet heeft zeker gelijk als hij erop wijst dat elk van deze basisideeën
fundamenteel strijdig is met de Chinese traditie. En die tegenspraak speelt natuurlijk
een belangrijke rol - het christendom wordt op al die punten hevig aangevallen. Maar
toch is dat niet het gehele verhaal. Gernets beeld is wat scheefgetrokken omdat het
voor het overgrote deel gebaseerd is op de negatieve reacties zoals we die in
anti-christelijke bronnen vinden, en die door Gernet met een zeker grimmig genoegen
op een rijtje gezet worden. Maar als we naar de positieve reacties kijken, en ook die
zijn er in overvloed, dan zien we het tegenovergestelde. Daar worden we juist
getroffen door de volledige acceptatie van diezelfde ideeën, en door een soms
verbazingwekkend inzicht in de christelijke leerstukken: de bekeerde literaten van
Fujian raken niet uitgepraat over de mysteriën van de Drieeenheid en de Incarnatie;
er zijn vele uitingen bekend van devotie en soms zelfs fanatiek geloof. Gernets
antwoord veronderstelt een soort rigide cultureel determinisme dat door zulke gevallen
van volledige aanvaarding gelogenstraft wordt. Blijkbaar is een cultuur, zeker een
zo complexe als de Chinese, niet zo vastgevroren in haar eigen ideologische patronen;
blijkbaar heeft de cultuur een zekere vrije marge, een maneuvreerruimte die het
mogelijk maakt om vreemde ideeën te absorberen, zelfs als die ideeën soms volkomen
strijdig zijn met de uitgangspunten van die cultuur zelf.
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En dat vermoeden wordt volledig bevestigd als we alweer tien à vijftien eeuwen
teruggaan in de geschiedenis, naar de vroege fasen van het boeddhisme in China.
Het boeddhisme was namelijk op minstens evenveel, en op minstens even
fundamentele punten, strijdig met de Chinese preboeddhistische traditie. Het ideaal
van verlossing door vernietiging van gehechtheid en opheffing van alle lichamelijk
bestaan was totaal onbekend; in de Chinese voorstellingswereld handhaaft zelfs de
meest vergevorderde Daoïstische onsterfelijke een persoonlijke identiteit, in een
etherisch en onverwoestbaar lichaam. Karman, de strikt individuele vergelding van
alle bewuste daden, was strijdig met Chinese opvattingen over schuld en vergelding
die minder individueel van aard waren. Het nauw daarmee verweven geloof in
wedergeboorte was in China onbekend. Dat de openbaring van de Leer zich in India,
dus ver buiten China, had voltrokken, was moeilijk aanvaardbaar. Maar de aanvallen
waren vooral gericht op wat men terecht beschouwde als de kern van het
boeddhistische religieuze leven: de sa gha, de kloosterorde, een afgesloten
gemeenschap van monniken die alle sociale banden met de wereld (zelfs die met de
familie) hebben verbroken, celibatair zijn, een geheel eigen ‘alternatieve’ levenswijze
met eigen disciplinaire regels volgen, economisch parasitair zijn, en bovendien zo
buitenwerelds waren dat zij voor hun eigen kloosterorde volledige autonomie opeisten
- de sa gha is niet onderworpen aan enig werelds gezag. Op al die punten ging het
boeddhisme recht in tegen gangbare opvattingen over de juiste normen van het sociale
leven en de reikwijdte van de overheid. Je kunt je eigenlijk geen grotere (en op het
eerste gezicht onoverbrugbaarder) tegenstelling bedenken dan die tussen de
grondslagen van het boeddhisme en van de Chinese inheemse traditie. Het heeft zich
steeds moeten verdedigen; het is opgegroeid onder zware druk - maar het is wél
opgegroeid, en dat bewijst dat we het geringe succes van het christendom niet zonder
meer kunnen toeschrijven aan een soort ‘intellectuele onverenigbaarheid’.

Gestuurd versus spontaan proces
De vraag waarom boeddhisme wel en christendom niet blijft dus overeind. De gegeven
antwoorden zijn stuk voor stuk deel-antwoorden die het verschijnsel als geheel niet
verklaren. Misschien is dat ook teveel gevraagd, want de opname van een groot
complex uit een andere cultuur is een zo ongelofelijk ingewikkeld samenstel van
processen dat die waarschijnlijk nooit in één model te vangen is. Toch wil ik hier
een poging doen, niet om
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een alles-dekkend antwoord te geven, maar om er een deelverklaring aan toe te
voegen. Die heeft dan geen betrekking op de aspecten waarop andere historici zich
hebben geconcentreerd. We laten de hardleerse mandarijnen, de boze bonzen en de
Ritenstrijd voor wat ze zijn; sinocentrisme laten we even in het midden (want daar
hoort het ook), en we dalen af van de histoire intellectuelle naar een veel concreter
niveau, ni. de zeer verschillende wijzen waarop de verbreiding van de religie in deze
twee gevallen plaatsvond. In de titel heb ik dat verschil heel globaal aangegeven met
‘spontane en geleide expansie’. Ik had ook kunnen zeggen ‘monniken kweken en
zielen winnen’, of, minder cryptisch, ‘de verbreiding van een institutie en de
verbreiding van een geloof’. Die tegenstelling is fundamenteel, en heeft, geloof ik,
grote consequenties gehad voor de levensvatbaarheid van boeddhisme en christendom
in het pre-moderne China.
De manier waarop het boeddhisme zich verbreid heeft mag gelden als een
schoolvoorbeeld van ‘contact-expansie’: de wijze waarop een wortelvlok zich uitbreidt
door zich geleidelijk steeds verder te vertakken, ‘op de tast’ als het ware. Er zit in
het boeddhisme als religie van monniken een automatisch groeimechanisme
ingebouwd. Dat moet in werking zijn getreden zodra zich op bepaalde plaatsen
gemeenschappen van monniken gevestigd hadden. Economisch gezien zijn die
groepen parasitair - ze leven van giften, als bedelmonniken. Het territorium van zo'n
gemeenschap is de sima, het ‘bedelcircuit’ dat de monniken op hun dagelijkse
bedelgang kunnen bestrijken; die heeft dus een vaste maximale omvang. Maar een
succesvolle gemeenschap groeit. En omdat in iedere pre-moderne economie er op
lokaal niveau maar een heel kleine marge van overproduktie is die het mogelijk
maakt om zo'n parasitaire groep in leven te houden, vindt er een proces van natuurlijke
uitstoting plaats. Surplus-monniken trekken weg, verder het land in, langs de
handelswegen, en vestigen nieuwe gemeenschappen, op geschikte plaatsen - in een
welvarend landbouwgebied of bij een stad, bij kruispunten van wegen, marktplaatsen,
heilige plekken die vanouds al pelgrims trokken, kortom, plaatsen die ‘rijk zijn aan
dānapati’, ‘heren van giften’, dus vrijgevige leken. Dat proces herhaalt zich talloze
malen. Het kloosterwezen stoelt uit, in India maar ook daarbuiten. Want ‘heren van
giften’ zijn er ook onder de kooplieden die over zee gaan, en die met karavanen het
hele continent doorkruisen. En daar, in andere gebieden, gaat het proces van
uitstoeling verder, mechanisch en zonder veel aandacht te trekken. Het is effectief,
maar het is niet geleid. Er is geen centrum, geen coördinatie. Het is een langdurig,
amorf proces dat niet onderworpen is aan enig eigen (dus klerikaal) leidend gezag.
En veel hangt af van het toeval: als monniken ergens een geschikte plaats vinden
waar ze
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rustig kunnen wonen en de sympathie van leken kunnen winnen, dan ontstaat daar
een nieuwe groeikern. Het breidt zich in eerste instantie uit op laag niveau, met kleine
gemeenschappen. Maar op den duur, als het boeddhisme heeft weten door te dringen
tot de elite en het hof, ontstaat er een toplaag van grote rijke kloosters, met grote
inkomsten uit landbezit of pelgrimage, en daardoor kunnen die zeer grote aantallen
monniken permanent herbergen. Zij vormen een clericale elite, centra van
boeddhistische cultuur.
Dat proces van een zich automatisch uitbreidend netwerk van kloosters, van
instellingen dus, vormt nu de drijvende kracht achter de boeddhistische expansie.
Zo heeft het zich vanuit noordwest India langs de karavaanwegen verbreid door
Centraal-Azië, en zo is het ook China binnengesijpeld, omstreeks het begin van onze
jaartelling. Vanaf het eerste begin staat de sa gha, de monniksgemeenschap, centraal:
de traditie laat het Chinese boeddhisme beginnen, niet met een prediking onder de
heidenen, maar met de stichting van een klooster - Baimasi, het ‘Klooster van het
Witte Paard’ bij Luoyang. En het enige materiële reliek dat van die alleroudste tijd
is overgebleven is een inscriptie in een middelindische taal, vermoedelijk op de rand
van een put die uitdrukkelijk vermeldt dat die is ‘opgedragen aan de monniksorde
van alle windstreken’. In China gaat het proces van uitstoeling op basisniveau door.
Als eenmaal de toplaag van grote kloosters is ontstaan, dan trekken die bovendien
allerlei sociale en economische functies aan: kloosterlijk grootgrondbezit, accumulatie
van kapitaal, activiteiten op het gebied van marktwezen, geldverkeer,
boekenproduktie, en exploitatie van kloosters als hotels en restaurants.
Door dat alles is het boeddhisme in China een religieus systeem geworden met
een buitengewoon grote institutionele kracht, met het klooster (annex tempel) als
basis. Ook een systeem met een uitzonderlijke overleveringskracht, dat het ondanks
periodieke vervolging de eeuwen door heeft uitgehouden. En het merkwaardige is
dat dat alles niet gepaard is gegaan met enige vorm van centrale leiding of sturing.
Het blijft een oceaan van talloze afzonderlijke kernen, groot en klein, met
niveauverschillen, de grootste gepatroniseerd door het hof, officieel erkend en rijk,
de kleinste voortlevend op basisniveau en bemand door een paar nauwelijks geletterde
monniken. Grote institutionele taaiheid, gecombineerd met organisatorische zwakte.
Er is wel geen groter contrast denkbaar dan tussen dat gedesorganiseerde,
polycentrische binnensijpelen van het boeddhisme en het geleide proces van de
expeditio christiana van onze 17e eeuwse jezuïeten in China. Organisatorisch was
er niets op aan te merken - weinig operaties van zo'n
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reikwijdte zijn in de 17e eeuw zo zorgvuldig doordacht en voorbereid, zo nauwlettend
gevolgd, en zo knap en omzichtig uitgevoerd. Maar institutioneel was de missiepost
- de kerk met de residentie waar een of een paar missionarissen woonden met hun
Chinese assistenten - een buitengewoon zwakke basis, oneindig veel zwakker dan
het boeddhistische klooster met zijn communale opzet. Dat kon ook moeilijk anders.
De jezuïeten vormden bepaald geen ‘klooster’-orde. Bovendien werd hun wereldlijke
rol versterkt door hun aanpassing bij de levensstijl van de Chinese literaten. En omdat
ze zich uitdrukkelijk afzetten tegen het boeddhistische ‘bonzendom’, was het vestigen
van kloosters wel het laatste waar ze aan dachten. Het locale centrum was dus uiterst
zwak - het was niet meer dan een plaats van ritueel, prediking en discussie. Het bleef
een zwak Fremdkörper; ook al omdat het niet in de lijn van de missiestrategie lag
om inheemse Chinese priesters op te leiden. Economisch was het kwetsbaar: de kerk
werd maar ten dele in stand gehouden door giften van gelovigen; ze bleef voor een
groot deel afhankelijk van geldzendingen uit Macao. Grondbezit - de sleutel tot een
economisch stabiele positie in China - heeft de kerk nooit verworven. Institutioneel
dus een totaal ander beeld, een ander type, een ander proces: geen contact-expansie
maar expansie op afstand, niet een uitstoeling maar een injectie; geen economische
basis maar voeding via een navelstreng waarmee de Chinese kerk vast blijft zitten
aan de buitenwereld.

Diversiteit versus eenvormigheid
Bij het boeddhisme had de ongecoördineerde verbreiding ook nog een ander belangrijk
effect. Ze heeft geleid tot een geweldige veelvormigheid, want overal werden
kloostergemeenschappen (annex tempels) beïnvloed door lokale tradities, zonder dat
er vanuit één centrum corrigerend of uniformerend werd opgetreden. Plaatselijke
cultusvormen konden zonder moeite worden geïncorporeerd; allerlei mengvormen
en syncretistische systemen konden vrijelijk ontstaan. En juist die ongecontroleerde
diversiteit heeft de vitaliteit en de reikwijdte van het boeddhisme enorm versterkt:
een geweldige variatie in kleine locale tradities betekende dat het overal zijn wortels
kon slaan, en dat iedere groep er iets van zichzelf in kon herkennen.
De jezuïetenmissie biedt het tegenovergestelde beeld - en ook dat is het direct
gevolg van de missie als geleide onderneming. Hoe tolerant ook, de accomodatio
kent haar grenzen. De flexibele experimenten en aangepaste
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rituelen die jezuïeten als Aleni hun gelovigen toestonden verhullen een harde kern
van post-Tridentinische orthodoxie; onder het literatengewaad schuilt de soutane
van de moderator. Als de experimenten soms te ver gaan (zoals het celebreren van
de Mis in het Chinees), dan worden vanuit Rome beperkingen opgelegd. Verering
van de beschermgoden van steden (door Aleni bekwaam gelijkgesteld met
beschermengelen, en in die vorm tolerabel geacht) wordt ongedaan gemaakt door
een pauselijk verbod. Maar ook intern, ten opzichte van de Chinese gelovigen, is er
correctie en uniformering, die het ontstaan van vitale kleine tradities verhindert. Die
waren er wel: er zijn interessante sporen van locale christelijke, nogal onorthodoxe
ontwikkelingen op basisniveau, die nauw aansloten bij de Chinese volksgodsdienst.
Maar ze worden gecorrigeerd: al in hun opkomst worden ze platgedrukt door het
gewicht van de opgelegde grote traditie. Eén welsprekend voorbeeld: in 1638 begon
een plaatselijk medium bij Nanking in trance bovenaardse boodschappen van
christelijke signatuur door te krijgen, en spontaan (via de planchette die karakters in
zand schrijft) het volk op te wekken de Heer des Hemels te aanbidden. Weldra
ontwikkelde dit zich tot een populaire confessie-cultus, gebaseerd op het geloof dat
de apostel Filippus periodiek neerdaalt om de absolutie te verrichten. Maar de pret
was van korte duur. Toen pater Sambiasi - een veteraan-missionaris met vijfentwintig
jaren ervaring in China - ervan hoorde, haastte hij zich naar het oord van
ongerechtigheid, en prompt maakte hij een einde aan ‘die duivelskunsten’ (quelle
diavolerie). Opgelegde uniformering met verzwakking van locale variaties: het
noodzakelijk gevolg van een expansie die geleid wordt, en ook zelf leidend optreedt.
Maar ook in een ander fundamenteel opzicht waren boeddhisme en christendom
institutioneel elkanders tegenbeeld: de positie van de leken. De kern van het
boeddhisme, het streng gereguleerde ‘alternatieve leven’, speelt zich af binnen de
kloostermuren; het laat de monnik weinig vrijheid, ook in ritueel opzicht. Buiten die
muren valt dat alles weg. De leek wordt geacht de sa gha te ondersteunen, en verder
zich te houden aan enige zeer algemene morele leefregels, waarvan de meeste (van
het type ‘gij zult niet doden’) toch al grotendeels overeenstemmen met de algemeen
geldende moraal. Verder is hij vrij om zich zonder verdere clericale bemoeienis te
wijden aan al zijn wereldse verplichtingen: familiaal, sociaal, en ritueel; wie in de
wereld leeft blijft onderworpen aan de geldende normen en ceremoniëlen. De leek
is dan ook niet gebonden aan een bepaalde tempel, hij is geen parochiaan of
gemeentelid. De monnik kan hem bezoeken, op bestelling, voor het verrichten van
bepaalde - en betaalde - diensten, maar het is ondenkbaar dat die monnik bij hem op
huisbezoek komt
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om zich te bemoeien met zijn familiezaken of om hem herderlijk toe te spreken. Er
is in het leven van de vrome leek geen sprake van enig klerikaal toezicht. Die uiterst
losse band tussen leek en clerus maakt ook dat voor ons gevoel de religie in het leven
van de Chinese gelovige boeddhistische leek een zo weinig centrale rol speelt, vooral
als het om mannen gaat. De godsdienst is geen overheersend maar een bijkomend
element in het leven; in iemands biografie wordt het doorgaans niet eens vermeld.
De literaat ‘doet aan boeddhisme’, bijna als een liefhebberij, boeddhist zijn is niet
een kwestie van overgave aan iets dat het hele leven kleurt - het is eerder het geloof
in de effectiviteit (you xiao) van een bepaald type religieuze experts.
Als we daar de jezuïetenmissie tegenoverstellen, dan zien we daar een totaal andere,
in wezen Westerse visie op de leek en diens relatie tot kerk en priester. In de Chinese
context stelt het christendom exorbitant zware eisen aan de leek. Hij is gebonden
aan een kerk, gedoopt, geregistreerd. Hij is ook in zijn persoonlijk leven onderworpen
aan het sturende en vermanende gezag van de priester. Het clericale toezicht dringt
binnen in het familieleven, en belemmert de uitvoering van bepaalde rituele
verplichtingen. Heel anders dan de sa gha is de werking van het christelijke cultische
centrum naar buiten gericht; zelf gestuurd, heeft het ook dirigistische trekken.
Daardoor paste de christelijke gemeenschap moeilijk in het Chinese religieuze leven.
De jezuïeten hadden een type van lekenreligie geïntroduceerd dat in het Westen
vanzelfsprekend, maar in het Chinese bestel onbekend en moeilijk te accepteren was.
En tenslotte had de geleide expansie nog een ander gevolg: ze dwong de
missionarissen tot het spelen van enige onverenigbare rollen. De strategie van de
accommodatie was een uitgedachte strategie - uitgedacht in een tijd toen men van
China nog maar heel weinig wist. Gaat heen, zei die strategie, en wendt u tot de
bovenlaag van geleerden en bestuurders. Wekt hun nieuwsgierigheid met
wereldkaarten, horloges, verrekijkers en prisma's; hun bewondering met uw kennis
van wiskunde en astronomie; hun affectie door uw optreden als educated gentlemen,
en verkondigt de boodschap in dat milieu, en in termen die zij begrijpen. Maar, zo
voegde die strategie eraan toe, daarnaast zult gij uw religieuze taken volledig blijven
vervullen. Uw plaats is niet alleen in de confucianistische academie maar ook aan
het altaar, niet alleen het schrijf penseel zult gij heffen, maar ook de hostie; gij zult
geleerde zijn én priester. Alweer: een mengsel van rollen die in Europa geen enkel
probleem opleverde. Maar in China waren die rollen onverenigbaar. De
confucianistische literaat kan zich bezighouden met zaken als geneeskunst, farmacie,
geografie, en zelfs met bepaalde
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mechanische technieken; de rol van de jezuïeten als ‘foreign experts’ viel dus nog
wel binnen dat patroon. Maar de rol van literaat is ten enen male niet verenigbaar
met die van priester, van religieuze specialist en professionele magiër.
In het boeddhisme heeft dat probleem zich nooit voorgedaan. Er zijn grote
boeddhistische geleerden geweest - maar zij zijn altijd binnen hun eigen traditie
gebleven. De geleerde monnik was een religieuze magister scholasticus; zijn
geschriften, hoe erudiet ook, bleven binnen de sfeer van de boeddhistische heilsleer.
Het rollenpatroon van de boeddhistische clerus, van de geleerdste monnik tot de
eenvoudigste dorpspriester, was homogeen. Zij waren en bleven religieuze
professionals; qua opleiding en pretenties stonden ze buiten de literatenstand.
Bij de jezuïeten liep een breuk dwars door dat rollenpatroon, en die breuk verzwakte
het gebouw van de zorgvuldig uitgedachte missiestrategie. In de Chinese context
waren de rollen niet onder één noemer te brengen - ze waren strijdig en verwarrend.

Besluit
Zo komen we met een omweg terug bij Jacques Gernet's these over de
onverenigbaarheid. Ik zou die willen modificeren. Het gaat, geloof ik, niet zozeer
om oppositie van ideeën als zodanig, want de cultuur is flexibel en kan verrassend
veel absorberen. Maar onverenigbaarheid van instellingen, van institutionele relaties,
en van rollen, dat is iets dat veel moeilijker te incasseren is, omdat ze direct ingrijpen
in het maatschappelijk leven. Zo zien we een hele serie van opposities. Geleidelijk
doorfilteren tegenover doelbewuste introductie. Slecht voorbereide dwaalmonniken
tegenover gericht getrainde missionarissen. Kloostergemeenschap tegenover kerk
en missiehuis. Perifere vrije boeddhistische leken tegenover het gelovige gebonden
kerkvolk als object van evangelisatie; veelvormigheid tegenover uniformering;
homogene status van de religieuze experten tegenover het gebroken, tegen zichzelf
verdeelde rollenpatroon van de jezuïeten. Veel opposities, maar ze hebben allemaal
direct te maken met het karakter van de jezuïetenmissie als gestuurd proces. Dat is,
paradoxaal genoeg, een factor van grote zwakte geweest, zoals omgekeerd, en even
paradoxaal, het boeddhisme geweldige kracht heeft geput uit zijn ongecoördineerde
karakter, zijn spontane groeiproces, en de afwezigheid van centrale sturing.
Aan het einde van deze poging om twee in wezen onvergelijkbare systemen
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met elkaar te confronteren kan men zich de vraag stellen, of een dergelijke contrastive
analysis wel zin heeft. Ik meen van wel, om twee zeer verschillende redenen. In
wetenschappelijk opzicht heeft zij vooral een heuristisch oogmerk: juist door een
dergelijke confrontatie van twee in geheel verschillende culturen gewortelde
complexen wordt de aandacht gevestigd op verschijnselen die niet zo helder belicht
zouden worden indien zij uitsluitend binnen hun eigen culturele context zouden
worden bestudeerd. Maar ook in een ander opzicht heeft de wijze waarop het
boeddhisme zich in China met zoveel succes heeft verbreid ons iets te leren. Het is
het verhaal van een proces dat spontaan en ongestuurd zijn gang ging, zonder
onderworpen te zijn aan enig dirigisme van buitenaf - en juist daardoor kon dat
verhaal een success story worden. In onze tijd, die gekenmerkt wordt door een blind
geloof in gestuurde ontwikkeling en strategische planning op vrijwel elk gebied, kan
dat verhaal misschien bijdragen tot een hoognodige bezinning.
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Non-conformisme in Beieren:
Paul Wühr
Luc Herman
In de jaren zeventig vestigde de Beierse schrijver Paul Wühr een reputatie als
hoorspelauteur en dichter1. Ondertussen verschenen van hem in bekende tijdschriften
zoals Akzente en Theater heute fragmenten van de grote roman die op stapel stond.
In 1983 kwam dan eindelijk Das falsche Buch2 uit, een turf van meer dan 700
bladzijden waarmee Wühr prompt de hoog gequoteerde Bremer Literaturpreis in de
wacht sleepte.
Das falsche Buch is een ‘verkeerd’ boek in die zin dat het boek erin wordt
aangevallen. Falsch is voor Wühr niet zozeer het tegendeel van richtig, maar een
hoedanigheidswoord voor elke ondermijning van een bestaande orde. Bij de uitgeverij
Hanser kreeg de bekroonde roman aanvankelijk slechts een oplage van 1200 gebonden
en gesigneerde exemplaren, maar na een kleine herdruk door Hanser bracht Fischer
in 1985 de paperback op de markt, waardoor het magnum opus voor meer lezers
toegankelijk werd. Dat Wühr blij was met deze ‘democratisering’ van zijn werk blijkt
uit een passage in het ongewone dagboek Der faule Strick3, weer een kanjer die
paradoxaal genoeg ook weer bij Hanser uitkwam in een oplage van 1000 dure
exemplaren. Wührs tot nog toe laatste werk bevat voor bijna elke dag van het
burgerlijk jaar een aantekening betreffende die dag uit de periode 1977-1986, waaraan
dan associatief andere notities uit diezelfde periode worden toegevoegd. Der faule
Strick bevat veel informatie over Das falsche Buch en lijkt in die zin op het Journal
(1927) dat André Gide over zijn eigen roman Les faux-monnayeurs (1925) schreef
of op Die Entstehung des Doktor Faustus (1949) van Thomas Mann, met dit verschil
dat bij hun navolger de commentaren van lang na de publikatie nog zijn opgenomen.
Ook Der faule Strick is een ‘foutief’ boek, aangezien Wühr de

1
2
3

Bij Carl Hanser publiceerde Wühr (o1927) o.m. So spricht unsereiner (1973), Grüss Gott
Ihr Mütter Ihr Väter Ihr Töchter Ihr Söhne (1976) en Rede (1979).
Paul Wühr, Das falsche Buch, Carl Hanser Verlag, München/Wien, 722 pp.
Paul Wühr, Der faule Strick, Carl Hanser Verlag, München/Wien, 1987, 715 pp.
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chronologie van het dagboekgenre aan zijn laars lapt en resoluut voor de wanorde
kiest.

Romantoneel
Das falsche Buch bestaat uit vijf grote delen die op hun beurt zijn onderverdeeld in
tientallen stukjes van ongelijke lengte. In het begin van de tekst doet een ik-figuur
het relaas van de problemen die ontstaan wanneer hij over een koord wil stappen
waarmee een gedeelte van München is afgespannen. Het wordt snel duidelijk dat het
personage in kwestie de auteur is van het aan de gang zijnde verhaal en dat hij dus
niet binnen mag in een zone waarvan hij de afbakening zelf heeft verzonnen. Het
ene sofisme brengt in deze eigenaardige situatie het andere mee, maar uiteindelijk
kan de ik-figuur zijn domein toch betreden.
De versperde ruimte wordt grotendeels ingenomen door de Münchener Freiheit.
Deze plaats doet sterk denken aan het beroemde/beruchte plein met die naam in de
Münchense wijk Schwabing. Tegelijk zijn een aantal ingrijpende veranderingen
aangebracht, die al kunnen worden vastgesteld op het plannetje dat Wühr (tot 1985
zelf woonachtig in Schwabing) aan de tekst laat voorafgaan. De stratenconfiguratie
is nog steeds die van de Beierse hoofdstad4, maar de aanwezigheid van onder meer
het claustrum van Barcelona, van een middeleeuwse burcht compleet met onderaardse
gang en van monumenten ter ere van Hegel, Marx en Freud geeft aan dat het hier
gaat om een imaginaire ruimte waarin disparate elementen uit de cultuurgeschiedenis
worden samengebracht of ver-dicht tot een omgeving voor het romangebeuren.
Het artificiële decor verraadt de ingrijpende hand van zijn ontwerper, die
daarenboven de dominerende figuur is van zijn eigen creatie. Wühr produceert een
auteur die in de derde persoon schrijft over wat zich afspeelt op de Freiheit en daarbij
voortdurend in de eerste persoon de nadruk legt op het feit dat de personages als
marionetten aan zijn touwtjes hangen. Bovendien mengt hij zich geregeld in de door
hem beschreven gebeurtenissen en krijgt de eerste persoon dan meestal de overhand
op de derde. De personages noemen de ik-figuur hun ‘regisseur’ of ook wel een
Romantheaterschreiber omdat hij beweert dat ze een toneelstuk opvoeren waarin
een loopje wordt genomen met de werkelijkheid. In de aantekening voor 5

4

München was reeds eerder Wührs thema, nl. in Gegenmünchen, Carl Hanser Verlag,
München/Wien, 1970, 340 pp.
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maart 1980 in Der faule Strick verbindt Wühr de toneelmetafoor met de theorie van
Carl Gustav Jung over de relatie van de dromer tot zijn droom. ‘Er spricht vom
Regisseur, Inspizient, Schauspieler, Publikum usw.’ (p. 156). Daarmee brengt Wühr
zijn eigen werk in de buurt van wat als de conventionele interpretatie van Finnegans
Wake (1939) kan worden aanzien. Joyce zou een monumentale droom van de familie
Earwicker hebben bedacht, en net zoals H.C.E. en zijn vrouw en kinderen speelt de
ik-figuur in Das falsche Buch de hoofdrol in het droomspel. Met zijn opmerking
herleidt Wühr de roman tot een bijna naturalistische weergave van een bijzondere
bewustzijnstoestand. De droom is echter zo fantastisch dat hiermee de ‘foutieve’
eigenschappen van Das falsche Buch geenszins worden geneutraliseerd. Wührs
terloops commentaar biedt enig houvast aan de lezer, maar de werking van de roman
wordt er nauwelijks minder om.
Naar het einde toe krijgt de regisseur de naam Paw die gebaseerd is op de de
initialen van Wühr, hetgeen lijkt te betekenen dat hoofdfiguur en auteur mekaar
overlappen. De ontdubbeling mag echter als leeshypothese niet worden verworpen,
aangezien Wühr nog altijd een trapje hoger staat dan zijn alter ego. Wellicht naar
het voorbeeld van Flann O'Brien in At Swim-Two-Birds (1939) laat hij de ik-figuur
immers in een aantal paragrafen gedeeltelijk de controle over de personages uit
handen geven, zodat ze zich rechtstreeks bij de lezer kunnen beklagen over het
knoeiwerk van de kerel die hen aan het lijntje houdt. De zogenaamde Pseudos hebben
inderdaad reden tot klagen, want ze worden nauwelijks ontwikkeld en hun vage
identiteit wordt bovendien nog geregeld aangepast. Een ander geslacht of een nieuwe
naam is trouwens nog een kleintje vergeleken bij het hun opgedrongen besef dat ze
geen echte mensen zijn maar slechts wezens van papier. Al deze metafictionele
spelletjes mogen dan enigszins achterhaald overkomen, ze zijn een logische
veruitwendiging van Wührs programmatische afbraakidee. Verteller en personages
worden als literaire conventies gethematiseerd en op die manier op de helling gezet.
Van een streng gestructureerd drama is in Das falsche Buch slechts de opdeling
in vijf bedrijven overgebleven en bovendien wordt de ‘voorstelling’ bijna volledig
in een narratieve vorm opgetekend. Wat de ‘toeschouwer’ aangeboden krijgt is een
allesbehalve homogene verzameling van genres waaronder het detectiveverhaal, de
ridderroman, de klassieke tragedie en de boulevard-komedie. Verhaallijnen worden
onderbroken, hernomen en/of gecombineerd dat het een lieve lust is. Wühr brengt
niet enkel bestaande genres samen, hij pleegt tevens roofbouw op een groot aantal
gecanoniseerde teksten waaronder Antigone van Sofokles (in de vertaling
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van Hölderlin), Hermann und Dorothea van Goethe en Leonce und Lena van Büchner.
De massieve intertextualiteit van Das falsche Buch zou kunnen worden afgedaan als
de noodzakelijke ‘postmodernistische’ compensatie voor het gebrek aan een eigen
stijl, thema of boodschap, maar Wühr maakt in elk geval van de nood een deugd.
Voor hem is literaire canon geen onaantastbaar gegeven maar integendeel een echt
prive-revier waar hij zijn vernielzucht kan botvieren. Bestaande personages worden
uit hun context gerukt, intriges worden zonder blikken of blozen aangepast of vertaald
naar de situatie van de jaren zeventig. Respect voor de traditie is geheel afwezig.
Toch hangt Wühr in deze mengelmoes van genres en teksten via enkele
weerkerende thema's zoals feminisme, terrorisme, disco en punk een min of meer
volledig beeld op van de Duitse Bondsrepubliek in de jaren zeventig. De fictionele
Freiheit is ongetwijfeld een ‘biotoop’ voor Wührs fantasie5, maar de leefwereld van
de auteur blijft als voedingsbodem dermate herkenbaar dat Das falsche Buch ook
een boek over het voorbije decennium kan worden genoemd.

Wie schrijft die blijft?
Ondanks de verbijsterende temporele chaos ontstaat ook in Der faule Strick toch een
vrij coherent beeld van de auteur. Enige clichématigheid is in dit verband niet van
de lucht. Wühr ‘lijdt’, zoals het een schrijver met zin voor heroïek betaamt: hij krijgt
een hartinfarct en loopt een ernstige beenbreuk met verwikkelingen op. Bovendien
is hij aan de drank en staan er zoveel vrouwen klaar om hem gezelschap te houden
en zijn onzekerheid weg te complimenteren dat het erop lijkt alsof Hemingway zelf
model heeft gestaan voor het opdoemende subject.
De titel van het dagboekproject is voor de auteur een constante zorg. Wühr stelt
een aantal alternatieven voor (‘die liegende Schlinge’, ‘das langsame Lasso’) en geeft
met deze metaforen te kennen dat de combinatie van zijn dagelijkse aantekeningen
langzaam maar zeker resulteert in een hinderlaag voor de ik die aan het woord is.
Wie schrijft legt zichzelf onvermijdelijk aan banden. Toch heeft Wühr voor de
definitieve titel het woord Strick verkozen boven Schlinge, Lasso of het neutralere
Seil. Een strik is voor een haas, een lasso daarentegen voor een stier. De vangst zal

5

Stephan Wackwitz, Biotop der Phantasie. Paul Wührs ‘falsches Buch’ - ein Werk des
Modernismus, in Stuttgarter Zeitung, 31 maart 1984.
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dus relatief miniem zijn en de resulterende persona zal slechts een fractie uitmaken
van de ‘ware’ Wühr. Faul is ‘traag’ maar kan ook ‘rot’ betekenen, waarmee lijkt te
worden gesuggereerd dat de knoop niet lang zal houden en dat de auteur de
hypostasering van zijn ik nog zal kunnen ontlopen. Al bij al wekt Wühr ook in dit
verband een tegenstrijdige indruk.
Op de omslag wordt de ‘trage’ of ‘rotte’ (val)strik in verband gebracht met het
koord dat de demarcatielijn vormde van de fictionele ruimte in Das falsche Buch.
Schrijven stond ook daar in het teken van de afbakening, maar terwijl in het dagboek
de omsluiting van het subject zelf aan de orde is, verwijst de roman eerder naar de
inperking van zijn produkt door de limieten van de verbeelding. Het bewustzijn van
de dubbele inkapseling belet Wühr echter niet te schrijven. Wie wil uiting geven aan
een doorgedreven skepsis kan niet anders dan zijn eigen acties en uitspraken
voortdurend ondergraven. Zowel Das falsche Buch als Der faule Strick vormen als
uitgegeven gehelen uiteraard levensgrote uitzonderingen op de incoherentieregel,
maar een dergelijke contradictie is een natuurlijk onderdeel van een programma
waarin de paradox gepromoveerd wordt tot een levenshouding.

Sloterdijk
Enkele maanden voor het verschijnen van Das falsche Buch spreekt Wühr in het
dagboek zijn verbazing uit over de gelijkenis en de gelijktijdigheid van zijn werk
met Peter Sloterdijks Kritik der zynischen Vernunft6. Hij gaat zelfs zover het hoofdstuk
Auf der Suche nach der verlorenen Frechheit7 uit deze filosofische bestseller te
bestempelen als een recensie van zijn roman. Sloterdijk diagnostiseert het bankroet
van de Verlichting. De rationalistische zoektocht naar waarheid en het daaraan
verbonden afwegen van mogelijkheden is in de huidige crisistijd ontaard in een
overmaat aan onzekerheid en wantrouwen, die bij het streven naar macht en comfort
zeer pragmatisch als belemmerende factoren worden ingecalculeerd. Het illusoire
karakter van elk moreel ideaal wordt onmiddellijk doorzien. Niet in het openbaar
echter, want daar blijven moraalridders ter behoud van de

6

7

Peter Sloterdijk, Kritik der zynischen Vernunft, Suhrkamp, Frankfurt/Main, 1983, 960 pp.
Zie hieromtrent o.m. Ger Groot, Peter Sloterdijk, kynicus, in Streven, januari 1985, pp.
322-336.
Sloterdijk, o.c., pp. 203-261.
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macht het hoge woord voeren, ook al zijn ze er zich van bewust dat hun ideologie
niet aan de werkelijke noden van de tijd tegemoetkomt.
De ‘vermetelheid’ uit de Proustiaanse titel van het door Wühr genoemde hoofdstuk
is volgens Sloterdijk de enige houding die aan dit algemeen verspreide cynisme kan
verhelpen. Het komt erop aan kritiek daadwerkelijk te herwaarderen als een
bevrijdende instelling, zodat het teloorgegane project van de Verlichting definitief
kan worden ontluisterd. Zowel bij Sloterdijk als bij Wühr verschijnt Diogenes als de
aartsvader van de vruchtbare subversie. In een anekdote wordt deze
non-conformistische Griek een hond genoemd. Diogenes aanzag het scheldwoord
zonder meer als een eretitel en de filosofische school waartoe hij behoorde kreeg
dan ook een etiket opgeplakt dat werd afgeleid van het Griekse kuoon. Het antieke
cynisme is dus een hondenleer, en dat heeft Wühr zonder twijfel geïnspireerd om
zijn personages vaak als honden op de scène te brengen. De staande uitdrukking ‘des
Pudels Kern’ (uit Faust I van Goethe) werd door een puntig recensent van Das falsche
Buch dan ook omgevormd tot ‘der Kern ist ein Pudel’8.
Wie het kynisme9 van Diogenes in de praktijk brengt weerstreeft elke
theorievorming, omdat die onvermijdelijk aanleiding geeft tot een vals bewustzijn.
Daarom allicht heeft Sloterdijk zijn alternatief voor de hedendaagse samenleving
slechts gedeeltelijk en dan nog meestal metaforisch uitgewerkt. Zo moet de filosoof
‘het kind in hemzelf een kans geven’ (p. 253) om de nieuwe richting te kunnen
inslaan. Datzelfde kind prijkt als incarnatie van de vooropgestelde houding boven
Das falsche Buch. ‘Es handelt sich um die Kinder: den verzweifelten Kampf ihrer
Interessen gegen die sich selbst perpetuierende Herrschaft der Infantilen’ is het motto
waarmee Wühr duidelijk maakt dat het huidige maatschappij bestel in een vroeg en
negatief ontwikkelingsstadium is blijven steken. Ook Wühr komt hier echter
nauwelijks boven de negatieve definitie van het alternatief uit. In Das falsche Buch
zijn het voornamelijk twee denkers die de infantiele rollen vertolken. De
systeemtheoreticus Niklas Luhmann is als het ware de kampioen van het cynisme.
Hij is zo begaan met de functie van systeemcomponenten dat hij een fenomeen enkel
vanuit een dergelijk abstract oogpunt kan beschouwen. Wühr verwijst meer dan één
keer naar het boek Liebe als Passion (1982), waarin Luhmann ook de liefde aan een
droogwe-

8
9

Ludwig Harig, Der Kern ist ein Pudel. Paul Wührs ‘Das falsche Buch’: ein Stadtroman rund
um die Münchener Freiheit, in Frankfurter Rundschau, 12 oktober 1983.
Sloterdijk herneemt de Griekse kappa als k om duidelijk het onderscheid aan te geven tussen
de cynische rede en zijn nieuwe invulling van de term.
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tenschappelijke analyse onderwerpt. Wat er ook gebeurt op de Freiheit, Luhmann
recupereert het onmiddellijk als onderdeel van een of ander systeem. Beoordeling
blijft bij hem uit en alles kan dus door de beugel, aangezien het de machtspositie die
hij zich op grond van zijn totaliserende theorie aanmeet, onaangetast laat.
De andere ‘denker’ is Buckminster Fuller, een bekend ingenieur en architect, de
auteur bovendien van Operating Manual for Spaceship Earth (1969) en Utopia or
Oblivion: the Prospects for Humanity (1972). In Das falsche Buch treedt hij op als
de naïeve optimist die gelooft dat een computergestuurde organisatie van de wereld
iedereen gelukkig kan maken, wat dan eigenlijk betekent dat de Amerikaanse welvaart
zal worden veralgemeend. ‘Bucky’ tracht in Wührs roman de andere personages van
het nut van de technische vooruitgang te overtuigen en stoot daarbij op niet weinig
weerstand. Uiteindelijk verwijt hij hen kleinburgerlijkheid, maar zonder resultaat:
zij zijn zoals hun auteur wars van universele oplossingen en laten zich niet ompraten.

Verbeelding en verveling
In Kritik der zynischen Vernunft wordt Sloterdijk even expliciet wanneer hij
schaamteloze zinnelijkheid en gelatenheid als positieve elementen in zijn ‘programma’
opneemt. Wellust en exhibitionisme zijn ook in Das falsche Buch een centraal
gegeven. Wühr toont zich een waardig navolger van Rabelais en doorbreekt taboes
met de regelmaat van een klok. Zijn personages copuleren, masturberen, urineren
en ontlasten zich voortdurend en dat op de meest merkwaardige manieren. Zeven
keer wordt een ingewikkeld obsceen fresco bij wijze van voorlopige apotheose als
een sterrenbeeld vereeuwigd. Met de gelatenheid ligt het bij de Beierse auteur echter
anders. Sloterdijks suggestie vloeit voort uit zijn begrip van het huidige cynisme als
een ‘activistische levensbenauwenis’10. Wühr daarentegen bestrijdt de vijand ten dele
met zijn eigen wapens. Hij zet een hyperactief auteur neer die zijn kolossale
verbeeldingskracht gebruikt om zijn bijna compulsieve ondermijning van elke literaire
orde in een positieve baan te leiden. Irrationaliteit is daarbij troef. Als haar boegbeeld
wordt Johann Georg Hamann geïntroduceerd, die in de achttiende eeuw al waar-

10

Ger Groot, o.c.., p. 332.
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schuwde voor de eenzijdigheid van het rationalisme. Ook Wühr wijst dus impliciet
de Verlichting aan als de oorzaak van het huidige verval.
Sloterdijks oosters getinte passiviteit kan uitmonden in de verdwijning van het
individu. Wühr promoveert de verbeelding van zijn ‘regisseur’ maar dreigt daarbij
een belangrijk verlies te lijden. De verregaande idiosyncratie van de ik-figuur slaat
immers niet noodzakelijk aan bij de lezer. Eén recensent bekende alvast openlijk zijn
verveling11. De volgehouden literaire anarchie brengt de leesbaarheid van Wührs
roman zeker in het gedrang. Het lijkt daarom geen slecht idee Das falsche Buch met
mondjesmaat te verwerken. Voor een ‘foutief’ boek is er wel geen ‘juiste’ lectuur,
maar suggesties zijn in dat verband nog steeds toegelaten, al was het maar om de
verabsolutering van Wührs eigen standpunt tegen te gaan.

11

Bernd Steinbrink, Warme Würstchen für Odysseus. Paul Wührs ‘Das falsche Buch’, in
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13 december 1983.
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Intellectuele en culturele wisselwerking tussen Vlaanderen en zijn
minderheden
Johan Leman
In zijn artikel Muziek van minderheden in Vlaanderen begint L. Mishalle zijn betoog
met de constatering dat Vlaanderen al heel lang een multiraciaal en multicultureel
gebied is. ‘In groot-Antwerpen alleen al wonen op een bevolking van 488.425
inwoners 46.251 vreemdelingen van niet minder dan 138 nationaliteiten (cijfers van
1984). Die nationaliteiten - of beter streken - brengen specifieke culturen mee, d.w.z.
verschillende talen, religies, kunstuitingen, gedragingen en algemene kennis’1. De
situatie in de Brusselse agglomeratie is nog indrukwekkender, en belangrijke
concentraties van etnische minderheden zijn daarnaast te vinden in Limburg, Gent
en in mindere mate Vilvoorde, Mechelen, Leuven, enz. Maar is er ook maar enige
intellectuele en culturele wisselwerking tussen Vlaanderen en zijn
minderheidsgroepen? L. Mishalle besluit zijn artikel met de opmerking: ‘Tot nu toe
is er met verminderend succes (de crisis) gehamerd op de sociale en politieke rechten
van de immigrant. Culturele rechten worden niet eens vermeld’. En verder:
‘Vlaanderen (is) in alle opzichten de onbetwiste kampioen van verregaande culturele
vervlakking’.
Stemt die klacht van L. Mishalle met de werkelijkheid overeen? En zo ja, hoe is
dat te verklaren en wat kan er eventueel aan gedaan worden? Hopelijk mogen we
ervan uitgaan dat het niet aan een samenspel van chromosomen te wijten is, maar
eerder het gevolg is van een bepaalde verwerking van Vlaanderens verleden zowel
als van het vandaag bestaande institutionele kader. Het betoog dat ik daarover wil
houden, verloopt in drie etappes. Ten eerste: Wat bestaat er in Vlaanderen vandaag
aan wederzijdse intellectuele en culturele bevruchting? Presteren we daarin inderdaad
zwakker dan b.v. Frankrijk, Franstalig België en Nederland? En zijn er constanten
in waar te nemen? Ten tweede: Bestaat er in Vlaanderen een paradigma van
‘wederzijdse intellectuele culturele bevruchting’? En zo ja, waarom blijft het impact
ervan op het bredere culturele leven zo beperkt? Ten derde: Hoe kan, op een zo
realistisch mogelijke wijze, een ontwikke-

1

L. Mishalle, in Ons Erfdeel, 1986, 5, pp. 669-680.
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ling ten goede bevorderd worden? Als toets nemen we de kunstuitingen, muziek en
theater, literatuur, plastische kunsten en film.

Muziek en theater
Als uitgangspunt neem ik het overzichtsartikel van L. Mishalle en ik herschik een
aantal constateringen vanuit ontwikkelingen in de samenlevingsdynamiek2. Mishalles
aandacht gaat vooral naar de muziek die de migranten van het gastarbeiderstype
importeren. Deze blijkt bijna uitsluitend volksmuziek te zijn: Italiaanse, Spaanse,
Griekse, Marokkaanse en Turkse. Daarin zijn drie hoofdcategorieën te onderscheiden:
1. de muziek van de op folklore ingestelde eerste-generatie migranten; 2. de
tweede-generatie muziek; 3. de succesvolle ‘buitenlanders’ die overstappen naar de
meer uniforme commerciële cultuur.
1. De folkloristisch ingestelde eerste-generatie migranten-muzikanten zijn op hun
manier professioneler dan de tweede-generatie gezelschappen. In Vlaanderen
gaat het om enkele Italiaanse, Griekse en Spaanse kleine gezelschappen3 die
overwegend in gesloten circuits (restaurants enz.) optreden en aan de kost komen.
Ze entertainen een beperkt publiek met een bepaalde uitgaanscultuur, waartoe
een tikkeltje exotiek hoort; eventueel gaat het om mensen die er gewoon van
houden. In Marokkaanse en Turkse kringen vinden dergelijke professionals
veeleer hun gading in het opluisteren van huwelijks- of besnijdenisfeesten, strikt
binnen-etnische gebeurtenissen. De artistieke expressie wordt duidelijk niet als
maatschappelijk relevant gevaloriseerd, ook niet door de betrokkenen zelf, laat
staan door de autochtonen.
2. In de tweede-generatie muziek kan men tot op heden twee lijnen onderscheiden:
de didactisch ingestelde tweede-generatie collectieven (uit de jaren '70), en de
expressie, erkenning en integratie nastrevende minder goed georganiseerde
tweede-generatie groepjes van het eind van de jaren '70 en de jaren '80.
Typerend voor de didactische collectieven lijkt me het verhaal van de
Marokkaans-Brusselse theater- en muziekgroep Ahl El Hijra (1972-1983), die
uiteengevallen is en deels overgenomen werd door Hajitkoum (1979-1985),

2
3

Cfr. J. Leman, From Challenging Culture to Challenged Culture, University Press, Leuven,
1987.
Groot-Antwerpen telt 15 tot 20, Brussel meer dan 30 Griekse professionele eerste-generatie
muzikanten (Mishalle, p. 672).
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de groep waaruit iets later een schrijfster als Leïla Houari voortkomt. Ahl El Hijra
(letterlijk ‘die uit de immigratie’) bestond uit jongeren, meestal studenten, die nog
droomden van hun ‘terugkeer’ en dat via zang, muziek en theater wilden uitdrukken.
De afscheiding van Hajitkoum (letterlijk ‘ik vertel u’) kwam er op ideologische
gronden, na de gebruikelijke overlegstrubbelingen die dit soort collectieven kenmerkt:
de Marokkaanse immigratie van eind '70 - begin '80 telt meer en meer jongeren die
ervan overtuigd raken dat ze definitief in België zullen blijven. Hajitkoum bracht
een heel goed theaterstuk (met muziek), Saltek Matkhaf, maar verdween dan. Het
kader van deze didactische collectieven (waartoe aan Italiaanse zijde ook het
CASI-UO behoorde) wordt gevormd door een intelligentsia die uit de jaren '60 dateert.
Zij wilden - ietwat Gramsciaans - het politieke discours aan bod brengen via de
cultureel-artistieke expressie. Eind de jaren '70 zijn ze daar meer en meer van
afgestapt, zonder het culturele evenwel uit te sluiten, tenzij... waar de groepen
verdwenen. Dergelijke initiatieven situeerden zich overwegend in Brussel en zijn
aan Vlaanderen voorbijgegaan. Vlaanderen heeft in die tijd - en ook nu nog - een
tweedegeneratie expressie van die aard gekend noch bevorderd.
Tot de erkenning, expressie en integratie nastrevende tweede-generatie groepen
rekenen we de vele muziekgroepen die in bijna elk Marokkaans of Turks jeugdhuis
geregeld uit de grond schieten en even regelmatig weer verdwijnen. Zij brengen
muziek waarin zowel Westerse als Marokkaanse (resp. Turkse) thema's opgenomen
zijn; zij willen zich een eigen stijl, een eigen gelaat creëren en de verveling van zich
afschudden, en koesteren soms enige illusie over de toekomstkansen die de muziek
hun wellicht kan bieden. Hoe dan ook, via hun muziek willen ze maatschappelijk
iets betekenen. Ze zijn te vinden in Antwerpse jeugdhuizen als De Cluys of 't Zuid,
in allerlei Brusselse jeugdhuizen en elders.
Tekenend voor zowel de eerste als de tweede soort tweede-generatie initiatieven
is de kortstondigheid ervan.
Er wordt soms gewezen op het feit dat nieuw bloed in onze samenleving wordt
binnengebracht door ‘buitenlandse’ Belgische vedetten: Rocco Granata, Salvatore
Adamo, Sandra Kim... Maar dat moet wel flink gerelativeerd worden: het gaat om
enkelingen die zich volledig in de internationale commerciële normen ingepast
hebben, Rocco Granata misschien nog het minst. Daartegenover staat dat het Vlaamse
publiek met anders-etnische ritmes en thema's nog het meest vertrouwd is gemaakt
door figuren als Wannes van de Velde, Walter de Buck en Dirk van Esbroeck, met
een speciale vermelding voor de vrij unieke impact van de Internationale
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Nieuwe Scène in de late jaren '60 en het wat aparte verhaal van ‘Tiedrie’ (met
Charkawa). De enige ‘buitenlander’ die zo'n status kan ambiëren, en dan nog, is
wellicht de Algerijn Hamsi Boubeker. Ongetwijfeld speelt het puur technisch en
artistiek ‘kunnen’ hierbij een rol, maar is het alleen dát? Ik vermoed dat hier ook iets
anders in het spel is: Vlamingen schijnen het etnisch-andere slechts te aanvaarden
als het door Vlaamse brugfiguren ‘gededouaneerd’ is of door een internationaal
commercieel circuit gepromoot wordt.
Dit geldt trouwens niet alleen voor de muziek en het theater. Wie wordt in
Vlaanderen reëel inhoudelijk betrokken bij de organisatie van het ‘Elkaar Ontmoetend
Onderwijs’? Uitsluitend Vlamingen. Wie spreekt en schrijft over de Islam? Alleen
Vlamingen. Zijn er dan geen migranten te vinden in overlegorganen als de Vlaamse
Hoge Raad, VOCOM, e.a.? Jawel, maar ze komen er slechts in via een of andere
vakbond; of zij inhoudelijk iets te vertellen hebben, schijnt van minder belang te
zijn, als ze maar gemandateerd zijn. Migranten moeten ‘woordvoerders’ zijn via en
meestal zelfs ván typisch Vlaamse erkende kanalen. Anders komen ze niet aan bod,
zéker niet als wat ze aanbieden of vragen ‘vreemd’ klinkt of niet goed past in het
normale reilen en zeilen in Vlaanderen. Intelligente alleenstaande individuen uit een
andere cultuur hebben het bij ons niet gemakkelijk om gehoord te worden, als zij al
niet als tweederangs van de hand gewezen worden.

Literatuur, plastische kunst en film
Voor de literatuur werd hierboven al Leïla Houari vermeld, met haar Zeïda de nulle
part (L'Harmattan, Paris, 1985). Meer bekend in Vlaanderen is wellicht de
Turks-Nederlandse schrijver Halil Gür, auteur van Gekke Mustafa (De Geus, Breda,
1984, 3e druk 1985, in Nederland bekroond met de E. du Perronprijs), Mijn dappere
moeder (1986) en De Hemel bleek grauw (1988). In Wallonië kennen we nog
Girolamo Santocono, Rue des Italiens (Cérisier, 1987). De nuances tussen een Gür
en een Houari gaan terug op verschillen tussen een eerste en een tweede generatie,
en op het feit dat de eerste een Turk en de tweede een Marokkaanse is. Telkens gaat
het om pogingen van auteurs uit etnische minderheden om in West-Europa begrip
te vinden. Maar, waar schrijvers als Tahar Ben Jalloun in Frankrijk (La plus haute
des solitudes, La réclusion solitaire, Hospitalité française) of Halil Gür in Nederland
al enige stimulerende erkenning te
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beurt is gevallen, lijkt het in Vlaanderen vooralsnog de vraag of daar überhaupt door
iemand uit de migrantenminderheidsgroepen ‘geschreven’ wordt. Is het Vlaamse
klimaat voor hen dan zo weinig stimulerend? Of vinden migrantenauteurs gewoon
te weinig steun en erkenning? Wie de situatie in Frankrijk bekijkt, kan zo meteen
een tiental auteurs opnoemen. Dat is toch niet alléén te verklaren door het feit dat
daar ettelijke Algerijnen onder zijn en dat de Algerijnse immigratie ouder is dan de
Marokkaanse bij ons4, en natuurlijk speelt een uitgeverij als L'Harmattan een niet
onbelangrijke rol bij het promoten van een migranten-oeuvre. Maar hoeveel Vlaamse
migranten-auteurs kennen wij?
Op het gebied van de plastische kunst kennen we enkele afzonderlijke kunstenaars.
In Wallonië werken b.v. de Marokkaanse schilder Mustapha Zoufri en de Algerijnse
beeldhouwer Blaha Hammou. Maar dat zijn mensen die niet specifiek uit de
immigratie komen, maar naar België (Brussel) gekomen zijn om hun
kunstenaarsopleiding te voltooien. In Brussel komen overigens, zoals in elke grootstad
overal ter wereld, meerdere (ook Noordafrikaanse of andere) studenten langs om er
hun studies verder te zetten, ook in kunstrichtingen. Vlaams-Brussel gaat helemaal
aan hen voorbij.
Wat de film betreft, is de toestand in Vlaanderen al niet rooskleurig voor de
Vlamingen zelf. Uit de migratie zijn nochtans reeds enkele behoorlijke produkties
voortgekomen, maar ook weer niet in Vlaanderen. Men denke b.v. aan de verfilming
van de roman van Mehdi Charef, Le Thé au harem d'Archi Ahmed (éd. Mercure de
France). Er zullen er ongetwijfeld nog andere volgen, maar niet in Vlaanderen, dat
staat nu al vast.
Kortom, wat literatuur, plastische kunst en film betreft, is er in Vlaanderen niets
relevants te noteren, nog minder dan in het muziek- en theaterleven. Wat we kennen,
zijn ‘vertalingen’, en waar we sterk in zijn, is het organiseren van podia waarop
groepen van elders vluchtig, al dan niet gesponsord, uitgenodigd worden. Wat vroeger,
eeuwen geleden, wél kon, b.v. Italiaans artisanaat dat zich in Vlaanderen kwam
vestigen en iets creëerde, wisselwerking uitlokte, lijkt nu heel moeilijk van de grond
te komen.

4

Men denke aan auteurs als Kalouaz Ahmed, Lachmet Djanet, Lallaoui Mehdi, Raith Mustapha,
Yacine Jean-Luc, Touati Fettouma, Berezak Fatiha, Kacimi El Hassani, Boukhedenna Sakinna,
Leïla Sebbar, Nacer Kettane, en uiteraard Tahar Ben Jelloun.
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Wat is er aan de hand?
Het is duidelijk, op het vlak van de kunstuitingen is er van een ‘wederzijdse
intellectuele bevruchting met de culturen van minderheidsgroepen’ in Vlaanderen
niet veel te merken. En waar het werkt, gebeurt het via de integratie van
anders-etnische elementen in het optreden van erkende ‘Vlaamse’ brugfiguren. Een
paradigma van een institutionele integratie van het anders-etnische moet men dus
zeker hier niet zoeken. Het is al evenmin te vinden in het contact tussen de
levensbeschouwingen, dat overigens al moeilijk ligt tussen de uiteenlopende
autochtone levensbeschouwingen en religies. Ook hier kan bezwaarlijk van een
bevruchtende dialoog worden gesproken. Toch zeggen we in Vlaanderen graag dat
we open staan voor het anders-etnische, en we menen dat nog ook. Ergens moet zo'n
uitwisselings- of integratiemodel dan toch te vinden zijn?
Op de vraag waar dan wel, zal zowel de publieke opinie als de overheid steevast
antwoorden: in het onderwijs, het basisonderwijs en een stuk van het voortgezet
onderwijs. Nu is het zeker niet mijn bedoeling om het ‘Elkaar Ontmoetend Onderwijs’
(EOO) aan te vallen, integendeel, het verdient verdediging en versteviging. Maar
daarbij moet dan wel worden aangetekend dat dit enige duidelijke paradigma
waarlangs institutioneel enige ruimte gecreëerd wordt voor het anders-culturele,
uitsluitend kinderen betreft en een afbraakstructuur vertoont naargelang het kind
ouder wordt. Daarenboven wordt, zelfs op dit vlak, de financiering van het
anders-culturele - ook dát is heel typisch - al jaren exclusief als de taak van de
buitenlandse ambassades beschouwd, al gaan sedert kort stemmen op om daar enige
verandering in aan te brengen. Het enige paradigma van intellectuele interculturele
bevruchting in Vlaanderen vertoont een structuur waarbij het anders-culturele een
tijdlang, in de prevolwassenheid, geduld wordt, meestal op kosten van buitenlandse
ambassades. Participanten zijn daarbij, op één à twee uren interculturele les na, alleen
de vreemde kinderen. Eerlijkheidshalve moet ik hieraan toevoegen dat het officiële
Franstalig-Belgische beleid de laatste jaren zeker niet opener was, en dat er in
Nederland in deze materie de laatste jaren evenmin vooruitgang is geboekt. Wat het
onderwijs betreft, staan we er in principe wellicht niet slechter voor, maar... bij ons
beperkt het intellectuele interculturele verhaal zich tot de kindertijd.
Waarom wordt het in Vlaanderen niet doorgetrokken naar later, naar de
volwassenheid? Waarom stellen wij ons minder open op dan sommige van onze
buurlanden? Aan enige kwaadwilligheid van de Vlaamse volksaard
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zal dit wel niet te wijten zijn. Hier mag misschien gewezen worden op drie factoren
van ‘provincialisering’ in de huidige Vlaamse cultuursituatie.
1. Brussel functioneert cultureel en psychologisch nog steeds niet als de eigenlijke
hoofdstad van Vlaanderen.
2. Onze omgang met andere culturen - buiten het internationale commerciële circuit
- is beladen met Derde-Wereld-connotaties, en daarin zijn we getekend door
patronen uit ons koloniaal verleden waar we ons moeilijk van losmaken.
3. We blijven ons gedragen als een minderheidsgroep en slagen er voorlopig
onvoldoende in om dat met kwaliteit te compenseren. Daarenboven blijven we
in onze verhouding tot andere culturen vasthangen aan metaforen uit ons
verleden. Een gevolg is dat we ons steevast in het defensief laten dringen.

1. Brussel, hoofdstad van Vlaanderen.
Men kan moeilijk stellen dat Brussel als hoofdstad, als kosmopolitisch en
multicultureel centrum voor Vlaanderen functioneert zoals Parijs voor Frankrijk,
Rome voor Italië, Amsterdam voor Nederland. Overigens gedraagt Vlaanderen zich
sociaal en cultureel gezien al evenmin tegenover Brussel als tegenover zijn
volwaardige hoofdstad. Gelet op die situatie is het niet te verwachten dat Brussel het
initiatief zal nemen om de uitwisseling tussen anders-etnische culturen en de Vlaamse
cultuur te organiseren of te bevorderen. Hoogstens zouden de Vlaams-Brusselse
instellingen deze taak op zich kunnen nemen, maar die hebben zo goed als geen
invloed op wat buiten Brussel gebeurt en hebben in Brussel zelf hun handen vol met
het in stand houden en verbeteren van hun eigen aanwezigheid. De enige instantie
die voor het organiseren van een interculturele doorstroming in aanmerking komt,
is de Vlaamse Executieve, maar die heeft het immigratiebeleid nooit vanuit een
internationale en culturele - ook voor de Vlaamse cultuur interessante - perceptie
bekeken. De reflectie op de Vlaamse cultuur raakt moeilijk los uit het volgende
dilemma: of men trekt zich terug op een zogenaamd Vlaams cultureel erfgoed, of
men verliest zich in een commerciële internationale cultuur. Dat de Vlaamse cultuur
en haar artistieke expressies baat zouden kunnen vinden bij een bevruchtend contact
met anders-etnische cultuuruitingen, wordt over het hoofd gezien. Als uitgangspunt
en draaischijf voor dergelijke interculturele contacten komt Brussel het meest in
aanmerking. Dáár stromen jongere buitenlanders, die zich artistiek of intellectueel
willen waarmaken, het gemakkelijkst samen. Daar zou het Vlaamse cultuurbeleid,
zowel lokaal al breder,

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

941
op moeten inspelen. En dat potentieel zou kunnen worden ingezet in allerlei
workshops waarin de tweede-generatie jongeren en de Vlaamse jeugd worden
betrokken.

2. De ‘Derde Wereld’- en ‘Congo Belge’-connotaties van ons
immigratiebeleid
Een uitgangspunt voor een reflectie over dit verschijnsel vind ik in een artikel van
John Rex over de koloniale wortels van allerlei vormen van ras-relaties in Westerse
kapitalistische en ex-koloniale gemeenschappen5. Van daaruit kan de volgende vraag
worden gesteld: leert de manier waarop België zich vroeger tegenover zijn kolonie
heeft gedragen, ons iets over de manier waarop we ons vandaag tegenover
Marokkaanse, Turkse en andere etnische minderheden gedragen? Niet dat er op elk
vlak afzonderlijk zomaar rechtstreekse parallellen kunnen worden getrokken, maar
de globale benadering vertoont misschien nogal fundamentele overeenkomsten. Rex
laat zien dat elk gastland, al naargelang zijn koloniaal verleden, eigen accenten legt
in zijn immigrantenbeleid. Groot-Brittanië b.v. liet de elites uit zijn kolonies vormen
aan de universiteiten in het moederland; vandaag bestaan aan verschillende Britse
universiteiten en polytechnics immigranten-units. In de Nederlandse koloniën hadden
nogal wat ‘inlanders’ de Nederlandse nationaliteit en bijgevolg stemrecht in het
moederland; niet toevallig gaat Nederland vandaag gemakkelijker over tot het
toekennen van stemrecht aan vreemdelingen op gemeentelijk vlak. België werkte in
zijn ‘Congo Belge’ op een brede, algemene, volkse basis, bevorderde niet de vorming
van elites en voerde in die zin een paternalistischer beleid. (Ik zeg niet dat dit slechter
was: de Britse verwaarlozing van de brede basis leidde ook tot proletarisering van
segmenten uit die volkse basis, en ook dat leidde tot conflicten. Het is me niet om
een waarde-oordeel te doen. Ik vraag me alleen af of er in het Belgische koloniale
beleid en het Vlaamse immigrantenbeleid constanten waar te nemen zijn). Zoals we
vroeger in de kolonie de opkomst van echte elites afremden, schijnen we nu hetzelfde
te doen met de migranten. Intellectuele en culturele migrantenelites vinden bij ons
geen contact of erkenning, tenzij ze ‘gededouaneerd’ zijn, maar dan gaat het nog
uiterst zelden om echt intellectuele elites. En heeft ook het feit dat ons ‘Elkaar
Ontmoetend Onderwijs’ be-

5

John Rex, A Working Paradigm for Race Relations Research, in Ethnic and Racial Studies,
1981, 4, pp. 1-25.
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perkt blijft tot het basis- en het begin van het voortgezet onderwijs, niet iets te maken
met ons koloniaal verleden?

3. Sociaal-culturele metaforen uit ons Vlaamse verleden.
We raken moeilijk los uit ons minderheidsverleden en de defensieve reflexen die we
daarin ontwikkelden. Sociaal-culturele metaforen uit ons Vlaams verleden en uit de
verhouding tot de ‘franstaligheid’ in ons land dragen we restloos over op de
anders-culturelen. Zo bijvoorbeeld de houding tegenover de eigen taal en de strakke
binding tussen taal en cultuur. Het viel me onlangs nog eens op bij het opstarten van
een cursus ‘Nederlands als tweede taal’ te Brussel. In andere landen is T2 of ‘second
language’ een zuiver technische term; in Vlaanderen heeft de term bij velen nog
steeds ideologische connotaties, in de zin van ‘Nederlands als geminoriseerde taal’.
Ongetwijfeld speelt dit bij vele ras-Vlamingen ook mee in de hevige reactie tegenover
Marokkanen: zij combineren een ‘Derde Wereld + moslim’ connotatie met
‘franstaligheid’ en mindere beheersing van het Nederlands (die in dit geval overigens
niet te wijten is aan een superioriteitsgevoel, maar aan onmacht).
Samenvattend zou ik de hypothese willen formuleren dat er in de Vlaamse
geslotenheid tegenover de migrantenculturen alvast drie factoren schijnen mee te
spelen: het ontbreken van een echte Vlaamse kosmopolis; metaforen die we uit ons
verleden tegenover de ‘andere’ in ons midden (vroeger de franstalige), meedragen
en die ons defensief en verkrampt maken; en onze globale politieke opstelling
tegenover de ‘Derde Wereld’ die we uit ons koloniaal verleden meedragen.

Wordt het ooit anders en beter?
Het ontbreken van een intellectuele en culturele wisselwerking met het betere uit de
andere culturen die onder ons leven, moet zich wreken. Of we borduren flarden
zonder consistentie op losse ‘emanciperende’ thema's, of we buigen ons defensief
op ons ‘erfgoed’ terug, of we verliezen ons in een internationale gecommercialiseerde
cultuur.
Als klein cultuurgebied, met (behalve in de schilderkunst) een korte traditie, heeft
Vlaanderen alle belang bij een zo verscheiden mogelijke hoogstaande anders-culturele
input.
De cultuur-promotie in Vlaams-Brussel, die om begrijpelijke redenen
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vooral op de culturele Vlaamse aanwezigheidspolitiek bedacht is (nog altijd vanuit
een defensieve houding), dient nodig verruimd te worden. Men kan zich niet
vergenoegen met het organiseren van ‘podia’ in de Ancienne Belgique en in een
intercultureel centrum (Sint Gillis) dat nog in de kinderschoenen staat. Er moeten
actief contacten gezocht worden met interessante intellectuelen en kunstenaars uit
de landen van herkomst van de immigranten. Dat is mogelijk via de Cultuur-instituten
die aan menige ambassade verbonden zijn (Italië, Spanje, Turkije). Dat zou kunnen
leiden tot kunst-workshops in het Brusselse en van daaruit ook in Vlaanderen. Daarbij
is overleg nodig tussen Vlaams-Brussel en het globale Vlaamse Cultuurbeleid. De
Vlaamse overheid mag dit niet langer van de hand doen met een simpel: ‘Dit is
migratie en geen cultuur’.
Er zou dus in zekere zin opnieuw aangeknoopt moeten worden bij de ‘Culturen
als buren’-gedachte, zij het ditmaal wellicht niet meer via een rondreizende
tentoonstelling, wellicht ook niet zozeer door het promoten van uitheemse kunst,
maar via het oprichten van multiculturele artistieke workshops. Daarvoor kan, in een
eerste fase, de hulp worden ingeroepen van de buitenlandse Cultuur-instituten, zoals
dat vandaag gebeurt voor het ‘Elkaar Ontmoetend Onderwijs’.
Ook de muziek-academies zouden zich daar waar echte migrantenconcentraties
voorkomen, minder rigide moeten opstellen en bijvoorbeeld plaats moeten maken
voor professionalisering in bepaalde uitheemse muziekopleidingen. Dáár zou het
ook tot een betere samenwerking met het reguliere onderwijs moeten komen.
Hetzelfde geldt voor het kunstonderwijs in het algemeen.
Dit zijn maar enkele, vrij pragmatische, wenken. Ze lossen ongetwijfeld het
probleem niet op, maar het kan om een begin gaan...
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Forum
Franse letterkunde in België
In elke klas gebeurt het wel eens dat een leerling een pretentieuze vraag stelt om te
bewijzen dat hij meer weet dan de anderen. Zo herinner ik me hoe een jongen in het
eerste jaar humaniora tijdens de aardrijkskundeles wou vernemen waarom men Gent
dikwijls... Bruges-la-Morte noemt. De leraar wist zelfs het antwoord: Gent en Brugge
hadden een vergelijkbaar rijk verleden, dat in Brugge poëtisch intact was gebleven
terwijl het in Gent verzand raakte in de prozaïsche drukte van een moderne grootstad!
De vraag én de vlotte verklaring typeren de manier waarop de Frans-Belgische
letterkunde de laatste twee decennia achter onze culturele horizon verdwijnt. Wat er
in Vlaanderen van overblijft is als het nazinderen van een beiaard waarvan niemand
nog precies de klepels weet hangen. Dat het Frans behalve een wereldtaal ook onze
tweede landstaal is, merken we dagelijks aan de vele communautaire knelpunten die
men aan weerszijden van de taalgrens met een onuitputtelijke creativiteit blijft
bedenken; intussen vergeten velen dat die tweede taal ook goed was - en blijft - voor
een literaire produktie die even divers en even belangwekkend is als onze eigen
Vlaamse letteren. Vandaar dat het me de moeite leek hier even aandacht te schenken
aan een pocketreeks die sinds enkele jaren oude en recentere klassiekers uit dit
vergeten patrimonium opnieuw op de markt brengt. Onder de suggestieve reeksnaam
Espace-Nord (het gezichtspunt is Frankrijk!) publiceerde de Brusselse uitgeverij
Labor al 44 titels. Ik beperk me tot enkele van de laatstverschenen deeltjes om kort
de hoofdtrends aan te geven waarmee onze Frans-Belgische letteren hun breedste
gehoor vonden.

Symbolisme als wensdroom
Rond de eeuwwisseling schreven in België, zoals overal elders in Europa, vooral
naturalistische vertellers en symbolistische dichters. De eersten (Lemonnier,
Eekhoud...) waren niet onverdienstelijk, de tweeden werden zonder meer
toonaangevend. De Gentenaar Maurice Maeterlinck behaalde zelfs de enige Belgische
Nobelprijs literatuur. Het stapeltje pockets dat ik voor mij heb liggen bevat twee
titels van die symbolisten, Bruges-la Morte (nr. 37) van Georges Rodenbach en een
bundel late gedichten van Max Elskamp (nr. 41).
De symbolistische poëzie zit vol sfeerbeelden, waarin melancholie en bescheiden
vreugde tegelijk emotie en landschap zijn. De osmoses zijn uiterst subjectief en
breekbaar, maar proberen toch een tegenwicht te vormen tegen de in de late
negentiende eeuw om zich heen grijpende vervreemding tussen het individu en zijn
alsmaar zakelijker Umwelt. Met hun gezochte verbanden bleven deze symbolisten
overigens op hun manier individualistisch: dat kon in hun tijd en met hun vooral
burgerlijke origines bezwaarlijk anders. Hun werk vertolkt een machteloos ongenoe-
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gen, dat zijn enig haalbare troost vindt in een reeks ego-trips naar de verloren
verbondenheid. Bruges-la-Morte vertelt over een weduwnaar die zijn rouw komt
bestendigen in de dode stad Brugge. De trouw aan de overledene is zelf al een band
en de poging ze met een uitgestorven stad te laten harmoniëren tast naar een bredere
integratie. Voor een lyrische momentopname zou die synthese meer dan bevredigend
zijn; de roman moet, alleen al omwille van zijn lengte, de zaken scherper stellen. De
weduwnaar wordt dus verliefd op een dubbelgangster van de overledene, merkt
progressief dat de gelijkenis te wensen overlaat, voelt tegelijk hoe Brugge zijn liaison
stilzwijgend afkeurt en loopt zo reddeloos verloren in de door hemzelf opgezette
spiegeleffecten. In een aanval van waanzin wurgt hij tenslotte, terwijl de
Heilig-Bloedprocessie onder zijn raam voorbijtrekt, de nieuwe partner met de als
een soort relikwie bewaarde haarstreng van de eerste. Ik ben niet zeker dat die fatale
afloop de doorlopen doolwegen echt te kijk wil zetten; Georges Rodenbach wou
misschien vooral bevestigen dat het spel met de alsmaar wisselende symbool-echo's
dodelijk ernstig te nemen was.
De laatste dichtbundels van de Antwerpenaar Max Elskamp verschijnen een kleine
dertig jaar later. Ook hier vernemen we de stem van een individu dat zich van zo
goed als alles afgesneden voelt (‘Mon Dieu, pourquoi faut-il descendre / Seul en soi
ainsi qu'en un puits?’). De poging opnieuw voeling te krijgen leidt o.a. tot een zeer
eigen stijl, die aanpikt bij allerlei volkse en folkloristische registers en tegelijk, omdat
het individu nooit echt in de massa wil opgaan, onmiskenbaar apart blijft dankzij
een aantal opzichtige ontregelingen van versritmes en syntaxis. De behandelde thema's
liggen goeddeels in dezelfde lijn: volksdevoties, liefdes- en familieherinneringen
(‘Mon père, Louis, Jean, François, / Avec vos prénoms de navires...’), en, in Sous
les tentes de l'Exode, de vereenzaming en de onverwachte menselijke warmte van
een vluchtelingenkamp uit de Eerste Wereldoorlog. De summiere verwoording zorgt
er dan voor dat die banden nooit ongeloofwaardig of pathetisch gaan klinken.

Expressionisme en fantastiek
De tijd tussen beide wereldoorlogen is die van de avant-gardes en, vooral, van het
expressionistisch toneel. Le cocu magnifique (nr. 44), van Fernand Crommelynck,
is een aanloop naar de nog bekendere stukken van Michel de Ghelderode.
Crommelynck herneemt het oude thema van de echtelijke jaloezie, dat in de
negentiende eeuw en nog lang nadien goed was voor tientallen ‘spannende’
boulevardstukken. Het is er hier niet meer om te doen volgens dat bekende recept
een vernuftige intrige op te zetten. Het stuk verkiest, conform de credo's van het
expressionisme, een fundamentele passie tot haar extreemste en onwaarschijnlijkste
consequenties door te denken. De rol van Iago wordt zo overbodig; de hoofdpersoon
blijkt best in staat zelf voortdurend nieuwe tests en redenen tot argwaan te bedenken
en heeft daarvoor nog enkel een bijna permanent zwijgende klerk naast zich nodig.
Opnieuw een ego-trip dus, die Crommelynck dan expliciet duidt als een monomanie;
heimwee naar verbondenheid is er minder bij, tenzij men aanneemt dat de jaloezie
als zodanig een poging inhoudt zoveel mogelijk anderen als rivalen te zien om althans

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

één gevoel met hen te delen (‘Suis-je abandonné, moi? Stella m'aime aujourd'hui
d'un amour qui enflamme trente villages...’).
De fantastiek houdt zich weer nadrukkelijker bezig met het bevestigen van banden.
De école belge de l'étrange werd sinds de vijftiger jaren, met Jean Ray als
opvallendste trendsetter, een begrip voor al wie zich met mysterieen horrorliteratuur
bezig houdt. Bij nader toezien ontdekt men dat de won-
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derfeiten die deze auteurs aan zowat alle vormen van bijgeloof en occultisme ontlenen
dikwijls ten dienste staan van een uitgesproken sentimentele boodschap. De Luikenaar
Marcel Thiry schreef zijn Nouvelles du grand possible (nr. 39) op het raakvlak van
fantastiek en science-fiction. Ook wetenschappelijke ontdekkingen, vooral als ze
tegelijk voorspelbaar en nog net niet gerealiseerd zijn, kunnen voor unheimliche
effecten zorgen. Het bekendste verhaal uit de bundel, Le concerto pour Anne Queur,
vertelt zo over een bijzondere reanimatietechniek: de redivivi zijn nog slechts skelet
en hersenen, maar dat dubieuze succes lijkt eerst een winstpunt omdat ze zodoende
aan alle servitudes van het vlees ontsnappen en over bijzondere intellectuele en
artistieke vermogens blijken te beschikken. De paradox dient om de spontane evaluatie
langs een ongewone omweg kracht bij te zetten. Zo zien we een gereanimeerde
musicus een weergaloze lofzang op de liefde, het concerto uit de titel, schrijven,
waarbij de naam van de bestemmelinge via een ommetje over het Renaissancefrans
ook als ‘coeur’ wordt geduid. Daarna komt het tot allerlei conflicten tussen de gewone
stervelingen en de posthume elite; ze krijgen een verrassende ontknoping als die
elite, door een collectieve zelfmoord, erkent dat de courantmenselijke banden de
voorkeur verdienen boven de sublieme perspectieven die voor hen openlagen. Met
de hogere technische middelen waarover ze beschikken schrijven ze dan hun testament
in vier wolkenwoorden aan de hemel: Que la chair continue...

Verhalen op de drempel
De overgang van de kinderjaren naar adolescentie en/of volwassenheid is een
geprivilegieerd onderwerp van de moderne roman. De moeilijkheden die zich daar
kunnen voordoen zijn immers exemplarisch voor de problematiek van individualisme
en moeizame integratie die, niet alleen in België, een hoofdzorg is van onze
moderniteit. Mijn stapeltje pockets bevat twee adolescentieromans uit het interbellum:
Le naïf (nr. 38), van Franz Hellens, en Printemps chez des ombres (nr. 40), van Alexis
Curvers.
Le naïf vertelt, in de eerste persoon, een typische begoede jeugd uit de jaren twintig;
Franz Hellens spuit veel kritiek die intussen gemeengoed geworden is. Als het daarbij
bleef, zou het boek hopeloos verouderd klinken: de figuren van de hysterische
huisonderwijzeres of van de pedofiele subregent, deze veelgewraake uitwassen van
een repressieve pedagogie, horen thuis in een polemiek die nog zelden kan boeien.
Franz Hellens toont zich minder schematisch dan zijn tijdgenoten door te suggereren
dat die verdrukking toch niet de bron van alle kwaad was: ook los van elk verbod is
de volwassenwording een ontredderend mysterie, waardoor het kind zich tegelijk
bedreigd en aangetrokken voelt. Le naïf verkent de systeembepalende én de
quasi-onvermijdelijke ontreddering en vindt daar zelfs een uitgangspunt om
onverwacht begrip op te brengen voor de dubbelzinnige opstelling van veel opvoeders,
die dikwijls uit dezelfde onzekerheden gegroeid was. Printemps chez des ombres is
het verhaal van een halfgeheime jongerenclub in het Luik van vlak voor de Tweede
Wereldoorlog. Een zestal jonge mensen probeert zich af te zetten tegen een bekrompen
omgeving; ze slagen er niet in echt te ontsnappen. Dertig jaar voor de term in de
mode kwam schreef Alexis Curvers al een roman over de ‘recuperatie’. De leden
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van zijn club zoeken naar een persoonlijke, in hun eigen slang een ‘subtiele’ levensstijl
(de term staat bij hen tegenover ‘attristant’), maar vallen terug op kleinburgerlijke
reflexen zodra de keuzes er werkelijk op aankomen. Hun veelbelovende lente was
maar een schimmenspel. Een op zich misschien tijdloze problematiek, die een
preciezer signatuur krijgt als twee leden van de
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club, die er niet in slagen hun ambities waar te maken, in fascistoïde secties
terechtkomen. In het laatste hoofdstuk van de roman wordt Yvonne Colbat, die
evenmin veel geluk had maar positiever scheen te evolueren, neergeschoten door
één van die twee, een afgewezen aanbidder die haar, ten onrechte, van lesbische
sympathieën is gaan verdenken. De catastrofe is in haar abruptheid nogal
onwaarschijnlijk. Ze heeft allicht te maken met de technische noodzaak het verhaal
af te ronden terwijl de tragiek er hier precies in bestaat dat alle hogere dromen zonder
beslissende confrontaties geleidelijk vastlopen. Voor deze roman uit 1939 klinkt het
dwaze schot achteraf bijna profetisch.
Deze haastige wandeling langs een zestal specimens beoogde enkel te suggereren
dat er in de Frans-Belgische letterkunde veel belangwekkends te (her)lezen valt. Om
te besluiten wil ik toch, om een voordehandliggend misverstand te vermijden,
benadrukken dat het thema van individualisme en integratie, waar ik mijn verhaal
aan ophing, niet verwijst naar een eventuele bijzonder problematische identiteit van
een literatuur die op de (tot voor kort) belangrijkste cultuurgrens van Europa ligt.
Die ligging had generaties lang eerder het omgekeerde gevolg: ze bezorgde onze
Frans-Belgische auteurs een uitzonderlijk duidelijk profiel. Elskamp, Rodenbach,
Verhaeren... vertegenwoordigden binnen de Franse letteren een noordse, Germaanse
component, die hen van de courante Parijse produktie onderscheidde. Recentere
generaties teren daar minder op, allicht omdat dergelijke opstelling maar zinvol was
bij gratie van een isolement van de grote Europese culturen dat meer en meer tot het
verleden gaat behoren. De problematiek van het individualisme en zijn altijd
twijfelachtige compensaties ligt op een fundamenteler vlak. Ik kon ze hier als leidraad
gebruiken voor een bijna willekeurige verzameling teksten omdat zij, binnen onze
moderniteit, zowat overal nawijsbaar is.
Paul Pelckmans
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Boekbespreking
Filosofie
Jean-Luc Nancy, La communauté désoeuvrée, Christian Bourgois, Parijs,
1986, 199 pp., FF. 80.
Maurice Blanchot, De onuitsprekelijke gemeenschap, vert. Jeanne Buntinx,
Annie Classens en Agnès Vicenot, Hölderlin, Amsterdam, 1985, 79 pp., f
22,50.
In 1983 publiceerde Jean-Luc Nancy in het tijdschrift Aléa een artikel over het
vraagstuk van de gemeenschap en de plaats van het individu daartegenover,
voornamelijk ontwikkeld aan de hand van het werk van Georges Bataille. Net als bij
deze laatste staat bij Nancy de notie van communicatie in de gemeenschaps-idee
centraal, maar waar de grenzen van de sociale verbanden in de moderne maatschappij
zijn vervaagd, daar heeft ook deze communicatie haar gerichtheid verloren en is zij
opgegaan in een verstrooide ‘schriftuur’ in de Derridiaanse zin van het woord.
Daarmee is de gemeenschap nog niet verdwenen, maar is ze als positief gegeven niet
langer af te bakenen en aan te wijzen; ze is, zo zegt Nancy met een aan Blanchot
ontleende term, désoeuvré geworden: ‘vormloos’, zoals de term in het tweede hier
besproken boekje wordt vertaald.
Nog hetzelfde jaar haakte Blanchot op dezelfde problematiek in met het nu
vertaalde essay La communauté inavouable. Ook hij volgt in eerste instantie Bataille,
maar zoekt vervolgens aansluiting bij Marguerite Duras, in wier La maladie de la
mort (eveneens in vertaling bij uitg. Hölderlin verschenen) hij een model van
authentieke gemeenschappelijkheid onderkent. Net als bij Bataille verwortelt dit
model wezenlijk in de (ook sexuele) gemeenschapsverhouding van de liefde, en het
is tegen deze toespitsing dat Nancy in zijn Le mythe interrompu in het geweer komt.
De - nog altijd onuitsprekelijke - gemeenschap is niet fundamenteel te modelleren
op de liefdesgemeenschap, omdat deze het verstrooide en onafgrensbare karakter
van de gemeenschap als sociaal feit niet, of in onvoldoende mate kent. De
communicatie, die eerder als ‘schriftuur’ was gekarakteriseerd, ontvangt nu de naam
van ‘literatuur’: het losse verband van lezers en schrijvers wordt het archetype voor
de gemeenschap als zodanig.
Beide essays van Nancy werden onlangs, aangevuld met een kort afsluitend
hoofdstuk, gebundeld uitgegeven. Het boekje vormt een diep ingrijpende behandeling
van het moeilijke vraagstuk van de verhouding tussen individu en collectiviteit, van
het singuliere en het algemene, waarin Nancy zich opnieuw een tegelijk penetrant
en subtiel denker betoont. Hetzelfde geldt voor Blanchot, vooral waar hij in het
tweede deel van het boek prachtige bladzijden aan de liefde wijdt - al zal men het
gelijk in de discussie over de gemeenschapsproblematiek eerder bij Nancy moeten
zoeken. In de Nederlandse vertaling is dit tweede gedeelte ook bij verre het best uit
de verf gekomen. Hadden de vertaalsters aanvankelijk wat moeite zich van het Franse
taaleigen los te maken, hier is die schroom duidelijk verminderd, wat het Nederlands
ontegenzeglijk ten goede is gekomen.
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Ger Groot

Godsdienst
Drs. R.C. Musaph-Andriesse, Ester. Het oude verhaal opnieuw vertaald en
ingeleid, Ten Have, Baarn / Westland, Schoten, 1987, 79 pp., f 15.
Een nieuwe vertaling van het boek Ester in
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ons taalgebied was echt geen luxe, zeker niet wanneer men bedenkt dat de opvattingen
over vertalen in de afgelopen decennia sterk zijn veranderd. Richtte men zich vroeger
vooral op de gevende taal (het Hebreeuws), tegenwoordig krijgt de ontvangende taal
(het Nederlands) grotere aandacht (Men denke in dit verband bijvoorbeeld aan de
Groot Nieuws Bijbel). De schrijfster, die bij velen bekend zal zijn door haar inmiddels
in vier talen verschenen werk Wat na de Tora kwam, heeft kans gezien om het boek
Ester, één van de hoogtepunten uit de klassieke Hebreeuwse literatuur, in een
opvallend moderne versie aan ons te presenteren. Jammer is daarbij wel dat deze
nieuwe vertaling niet is voorzien van de versaanduiding, zodat het tamelijk moeilijk
is deze snel te vergelijken met de ernaast afgedrukte Hebreeuwse tekst. Af en toe
vraag ik mij af op basis van welke overwegingen bepaalde beslissingen tot stand zijn
gekomen. Waarom is in 1,10 de tijdsaanduiding ‘op de zevende dag’ weggelaten,
terwijl eenzelfde soort uitdrukking (‘op de derde dag’) in 5,1 is behouden? Aangezien
de vertaalster geen toelichting geeft op haar werk, blijft het voor de gebruiker dus
giswerk. De vertaling, die ongeveer de tweede helft van het boekje beslaat, wordt
voorafgegaan door een uitvoerige inleiding op het boek Ester. We vinden daarin vele
belangrijke en interessante kwesties toegelicht. Uiteraard is ook aandacht geschonken
aan de latere (Griekse) toevoegingen op het boek. Daardoor is er natuurlijk ook
herhaaldelijk sprake van de Griekse vertaling zelf. De tekst van deze nogaf afwijkende
Griekse vertaling - vermeerderd met de latere toevoegingen - krijgen we in dit boekje
echter niet in een vertaling onder ogen, hetgeen ik een ernstig gemis acht. Op deze
manier is een veel te theoretisch en technisch betoog ontstaan, dat juist door de
opname van een vertaling van die Griekse tekst ondervangen had kunnen (moeten?)
worden. Enerzijds dus een heel aardig boekje met een zeer modern aandoende
vertaling van de Hebreeuwse tekst; anderzijds een publikatie die, met name waar het
om de Griekse tekst van het boek Ester gaat, van de gebruiker wat extra inspanningen
zal vergen. Wat die latere (Griekse) toevoegingen betreft: ze zijn te vinden in de
meeste bijbeluitgaven. Een vertaling van de volledige Griekse tekst van het boek
Ester bestaat bij mijn weten in ons taalgebied niet.
Panc Beentjes

Ter Herkenning. Tijdschrift voor christenen en joden, Boekencentrum, Den
Haag; in België te bestellen bij D. Rouges, Brialmontlei 2, 2018 Antwerpen.
Jaarabonnement BF. 835.
De laatste twee afleveringen (nr. 3 en nr. 4) van de vijftiende jaargang (1987) bevatten
een aantal bijdragen die ik graag onder de aandacht wil brengen. Zo is er, als bijna
vast gebruik, in beide nummers weer vertaald uit de moderne Hebreeuwse literatuur:
een kort verhaal van S.J. Agnon en een zeer recente uitvoerige vertelling van S.
Avayóu. Aandacht is er ook voor de joodse filosofie, enerzijds in de vorm van een
opstel door S. Strasser over Levinas, anderzijds in een beschouwing door S. Gerssen
over de belangrijke joodse denker Hermann Cohen (1842-1918), een van de leiders
van het zgn. neokantianisme. De kwestie waarom kardinaal Van Roey begin april
1938 het Katholiek Bureau voor Israël ophief komt aan de orde in een serie,
geschreven door L. Saerens. Uiteraard is er ook weer de halfjaarlijkse bibliografie
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over het jodendom met een gerubriceerd overzicht van alle in Nederland en
Vlaanderen verschenen nieuwste publikaties (afl. 3, pp. 193-207). Uit de rest van de
bijdragen vermeld ik nog het interessante artikel van A. Kooyman over het
proselytisme, de missionaire activiteit van joden onder de heidenen in de periode
vóór 135 na Chr. Uit bovenstaand overzicht moge duidelijk zijn dat er weer een zeer
geslaagde jaargang is afgesloten.
Panc Beentjes

Dr. A.S. van der Woude (hoofdred.), Bijbels Handboek, deel III: Het Nieuwe
Testament, Kok, Kampen, 1987, 678 pp., f 110.
Met het verschijnen van dit derde deel wordt een project afgerond dat in meer dan
tweeduizend pagina's verslag doet van de huidige stand der bijbelwetenschap. Het
onderhavig deel behandelt de geschiedenis en godsdienst van het jodendom rondom
het begin van onze jaartelling (hfdst. 1), de gestalte en het leven van Jezus van
Nazareth (hfdst. 2), de lotgevallen van de eerste christelijke gemeente (hfdst. 3), de
geschiedenis van de canonisering van het Nieuwe Testament (hfdst. 4) en zijn literaire
genres (hfdst. 5A), de nieuwtestamentische apocriefen (hfdst. 5B), om af te sluiten
met een
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bespreking van de afzonderlijke geschriften van het Nieuwe Testament (hfdst. 6).
De beschrijving van de uitleg van de Bijbel door de eeuwen heen (hfdst. 7) is bedoeld
als slothoofdstuk van alle drie de verschenen delen. Veel meer dan in de eerder
verschenen delen ademt deze laatste band een duidelijk reformatorische achtergrond.
In het slothoofdstuk bijvoorbeeld komt de geschiedenis van de bijbeluitleg in
roomskatholieke kring nauwelijks aan bod. Het enige dat wordt genoemd is het
concilie van Trente in de 16e eeuw. Geen woord echter over de invloed van de drie
pauselijke bijbelencyclieken, geen regel over de rol die een instituut als de Pauselijke
Bijbelcommissie heeft gespeeld in de discussies van deze eeuw. Ook het feit dat in
de literatuuropgaven bij de afzonderlijke bijbelboeken consequent een
rooms-katholieke wetenschappelijke commentaarserie als Het Nieuwe Testament
ontbreekt vind ik een opvallende omissie. Meer dan in de vorige delen het geval was
blijken er tussen de diverse auteurs van de nieuwtestamentische bijdragen ernstige
verschillen van mening. Dat de redactie dit in de Inleiding (p. 5) uitdrukkelijk
meedeelt is veelzeggend. Erger is dat de lezer/gebruiker van dit derde deel in feite
op zichzelf wordt teruggeworpen, waar hij of zij nu juist een deskundige meent te
kunnen raadplegen. Met name de vraag welk evangelie als het oudste beschouwd
dient te worden wordt zeer verschillend beantwoord. Ook op andere punten is er
geen consensus. Waar de ene auteur het ten aanzien van Lukas openlaat of deze een
heiden dan wel een jood was (p. 273), betoogt een ander dat deze evangelist wel
degelijk van niet-joodse afkomst was (p. 525). De bespreking van de drie zgn.
synoptische evangelisten (Matth., Mc., Lk.) is tamelijk conservatief. Geen woord in
deze drie bijdragen over de mogelijkheid dat een bepaalde christengemeenschap de
auteur van zo'n evangelie geweest kan zijn; een mogelijkheid die in de toelichting
op het Johannesevangelie wel uitdrukkelijk wordt besproken en aannemelijk gemaakt.
De evangelisten worden veel te veel voorgesteld als individuele auteurs, terwijl ze
veeleer gezien dienen te worden als officiële spreekbuis van een bepaalde, belangrijke
christengemeente. Dan is het opeens ook niet meer zo belangrijk of Lukas nu wel of
niet dokter was; de theologie die uit ‘zijn’ werk naar voren komt des te meer. Het
begin van het slothoofdstuk over de geschiedenis van de exegese door de eeuwen
heen geeft een boeiend beeld van de uitleg der Schrift in joodse kringen. Niettemin
zijn ook hier elementaire zaken niet goed uitgelegd. Bij een overzicht van de diverse
typen van joodse Schriftuitleg lezen we: De pesjer vertoont overeenkomst met de
midrasj, maar dient er toch van te worden onderscheiden’ (p. 524). En hoewel aan
beide termen elk een lange paragraaf is gewijd, wordt precies het cruciale punt van
verschil tussen beide nergens toegelicht. Wanneer we dit derde deel als geheel
bekijken, dan kan met name voor de hoofdstukken 1-5 (en iets minder voor hoofdstuk
7) sprake zijn van een geslaagd project. Mijn kritiek richt zich vooral op het uitvoerige
zesde hoofdstuk, waar zowel het synoptische vraagstuk wordt behandeld als aan elk
nieuwtestamentisch geschrift een afzonderlijke bespreking wordt gewijd (pp.
235-517). Met name hier lijken mij belangrijke kansen gemist, waarvan ik boven
een aantal heb genoemd. Tenslotte moet mij nog van het hart dat in een boek met
een dergelijke hoge prijs de reprodukties van de foto's werkelijk zeer belabberd zijn.
Panc Beentjes
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Sociale wetenschappen
Dick Pels, Macht of eigendom? Een kwestie van intellectuele rivaliteit, Van
Gennep, Amsterdam, 1987, 266 pp., f 38,50, BF 730.
Binnen het moderne sociaal-politieke denken woedt reeds eeuwenlang een felle
discussie rond de vraag of macht dan wel eigendom het uitzicht van de samenleving
bepalen. Over dit dilemma pleegde de Amsterdamse socioloog Dick Pels een goed
gestoffeerd en uitstekend geschreven proefschrift waarvan onlangs de handelseditie
verscheen. Pels beweegt zich in zijn studie grosso modo op twee niveaus. Vooreerst
wil hij in navolging van P. Bourdieu de discussie zelf kennissociologisch duiden in
termen van intellectuele rivaliteit. Het debat tussen de aanhangers van de machtsresp. de eigendomstheorie verwijst namelijk volgens Pels naar ‘de “kennispolitiek”
van elkaar beconcurrerende groepen van intellectuelen
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(...); het eigenaardige profiel dat deze theorieën tenslotte ontwikkelden werd (...) in
hoge mate bepaald door “additionele” aanspraken op intellectuele machtsuitoefening
en pogingen tot intellectuele zelfvergroting van de pofessionele juristen, politieke
filosofen en politieke economen’ (p. 43).
In het laatste deel van het boek, dat handelt over de zgn. Nieuwe Klasse, verlaat
Pels het kennissociologisch meta-niveau en neemt hij zelf stelling in de discussie
over ‘macht versus eigendom’. Uit de onloochenbare osmose van ‘staat’ en
‘burgerlijke maatschappij’ binnen de naoorlogse verzorgingsstaat besluit hij dat het
kwestieuze dilemma maatschappelijk achterhaald is. Als alternatief ontvouwt Pels
een algemene vermogens- of beschikkingstheorie. Het begrip ‘vermogen’ of
‘beschikking’ staat daarbinnen voor elke vorm van ‘differentiële controle over de
toegang tot “waardevolle zaken”; evengoed een recht op “handelingen” als een recht
op “bezittingen”, evenzeer op mannen, vrouwen en vrienden als op de materiële
middelen van arbeid en bestaan, evenzeer een recht op een fractie van de politieke
macht als een recht van toegang tot posities, banen, kennis en vaardigheid’ (p. 138).
In de lijn van o.m. Randall Collins en (alweer) Bourdieu poneert Pels vervolgens
de stelling dat het ‘vermogenspakket’ of de ‘beschikkingsbundel’ van de zgn. Nieuwe
Klasse van managers, ‘professionals’, bureaucraten en intellectuelen (Pels:
‘deskundige organisatoren’ binnen ‘kennisgeleide organisaties’) voornamelijk bestaat
uit het controleren c.q. monopoliseren van organisatorische posities enerzijds en van
kennisof cultureel kapitaal anderzijds. De samenhang tussen beide dimensies ligt
voor de hand: kennis geeft toegang tot zekere institutionele posities, terwijl het
culturele kapitaal zelf op zijn beurt is georganiseerd c.q. ‘gecertifieerd’ wordt door
scholen, universiteiten, beroepsverenigingen, enz. Een hoogst interessant model ter
afsluiting van een hoogst boeiend boek.
Rudi Laermans

Jacques Gutwirth, Les Judéo-chrétiens d'aujourd'hui, Editions du cerf,
Paris, 1987, 293 pp.
De Vlaamse godsdienstsocioloog Jacques Gutwirth is in ons land vooral bekend om
zijn baanbrekend werk over de Antwerpse Chassidische gemeenschap (Vie juive
tradi-
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tionelle. Ethnologie d'une communauté hassidique, Paris, Minuit, 1970), waarin hij
een overtuigende analyse uitwerkte van de ontwikkeling van deze gesloten
gemeenschap die vanuit het landelijke Oost-Europa midden in een Westerse grootstad
werd overgeplant. In de jaren zeventig bestudeerde hij dan een gemeenschap van
evangelische christenen in de Cévennes, en in 1976 begon hij aan een studie van de
‘messiaanse joden’ in de Verenigde Staten van Amerika. Trouw aan zijn methode
van participatie-observatie bracht hij een jaar in die kringen door en nam hij deel
aan het leven van de Ahavat Zion Synagoog in de San Fernando Valley bij Los
Angeles. De ‘messiaanse joden’ zijn gelovigen die, meestal van joodse afkomst, hun
jood-zijn niet willen opgeven en tegelijkertijd Jezus (Yeshua) als de Messias hebben
aanvaard. Daardoor hebben ze zichzelf uiteraard buiten de gevestigde joodse
gemeenschap gesloten, maar kunnen ze zich ook niet met de (protestantse) christenen
identificeren. Voor de meeste joodse commentatoren zijn ze de min of meer
onschuldige slachtoffers van een christelijke bekeringstactiek die zoveel mogelijk
joden voor het christendom wil winnen. Gutwirth geeft toe dat die bekeringsijver bij
een aantal christelijke missionarissen ‘onder de joden’ inderdaad bestaat, maar wijst
op de authenticiteit van de religieuze ontwikkeling van de ‘messiaanse joden’ zelf,
die historisch gezien in feite weinig anders doen dan de eerste christenen, die eveneens
jood wilden blijven. Hij wijst op de aantrekkingskracht van de charismatische
christelijke bewegingen die aan vele ontwortelde joden een nieuwe emotionele
godsdienstbeleving schonken, die ze in het traditionele jodendom hadden moeten
missen. Door een zorgvuldig gedetailleerde analyse van de gemeenschap, haar riten
en gebruiken, haar sociale en professionele samenstelling en haar moeizaam zoeken
naar de gepaste eigen vormen toont hij aan, dat het hier om een totaal nieuw fenomeen
gaat, waarvan het einde nog lang niet afzienbaar is. Hij plaatst deze gemeenschappen
in het nieuwe sociaal-culturele kader van de ‘peri-urbaine’ wereld rond de grote
steden die fundamenteel verschilt van de traditionele binnenstad of de klassieke
voorsteden. Voor wie enigszins vertrouwd is met christendom en jodendom is het
fascinerend te merken, hoe dit nieuwe godsdienstige veld (champ religieux)
langzamerhand vorm krijgt en blijkbaar aan de behoefte van deze gelovigen voldoet.
Het gaat hier zowel om een jodendom dat Jezus als Messias aanvaardt, als om een
vóór- of niet-kerkelijk christendom dat niets van de joodse traditie wil laten
verlorengaan. Gutwirth ontkent ook niet dat er, vooral in de eerste fase, heel wat
raakvlakken zijn met vrij dubieuze sekten uit de Amerikaanse counter-culture, maar
argumenteert m.i. overtuigend dat de beweging deze eerste verwarring ontgroeid is
en de sensationele aspecten (het praten in tongen, de handoplegging, de genezingen)
heeft ingeruild voor een grondige studie van de joodse Bijbel en het Nieuwe
Testament. Hij geeft geen verklaring voor het vaak extreme zionisme van die
gemeenschappen, al vermoed ik dat het gedeeltelijk om een compensatie gaat voor
het verlaten van de traditionele joodse wereld.
Wat in deze bijzonder goed gedocumenteerde studie vooral opvalt, is de sereniteit
waarmee Gutwirth de mensen benadert: hij kan zich in hun denk- en gevoelswereld
inleven, zonder ook maar één ogenblik zijn rol als wetenschapper en buitenstaander
te vergeten of te verbergen. Het is nog te vroeg om te weten of deze merkwaardige
beweging opnieuw door de joodse en christelijke kerken zal worden opgeslorpt, of
in staat zal zijn een nieuwe brug tussen deze godsdiensten te bouwen en mee te
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werken aan een recomposition van het religieuze landschap die volgens Gutwirth al
een paar decenniën aan de gang is.
Ludo Abicht

Geschiedenis
Y. Vanden Berghe, 70 jaar koude oorlog. Een kroniek, Acco, Leuven, 173
pp., BF. 390.
Het is beslist geen sinecure om zeventig jaar Oost-West verhoudingen samen te
bundelen in een boekje van hooguit 170 blz. Een dergelijke inspanning verdient alle
lof omdat ze ontegensprekelijk tegemoet komt aan de behoefte bij een breder publiek
iets meer te weten te komen over die complexe aaneenschakeling van feiten en
gebeurtenissen die internationale politiek heet. De manier waarop Vanden Berghe
te werk gaat, roept echter wel wat vragen op. ‘Wij stellen ons op een zuiver historisch
standpunt: we
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brengen een samenhangend relaas van de voornaamste feiten’, poneert de auteur
kurkdroog (p. 9). En verder, ‘we willen geen stelling bewijzen’ en ‘de schuldvraag
wordt niet gesteld’ (p. 9). In een volgende paragraaf neemt Vanden Berghe al meteen
gas terug: ‘Als we toch bij een school moeten worden ondergebracht, dan kiezen we
voor die van de “realisten”’. Waarschijnlijk redenerend dat het altijd goed staat jezelf
realist te noemen. Dergelijke pseudo-wetenschappelijkheden storen wel. Wat ook
stoort is een voortdurende vermenging van feiten en interpretaties in combinatie met
bijwijlen verregaande simplificaties. Gevolg hiervan is dat het boek een nogal
eenzijdige sfeer uitademt. Brugmans verwoordde het als volgt: ‘In het hele boek
wordt aan Moskou dikwijls “the benefit of the doubt” gegeven, terwijl de politiek
van de VS steeds streng beoordeeld wordt (...) daardoor wordt het beeld van deze
als louter feitelijk bedoelde “kroniek” toch wel eenzijdig’ (De Standaard, 12
september 1987). Het is nodig en nuttig om binnen het bestek van een dergelijk boek
de zaken ietwat te vereenvoudigen. Maar Vanden Berghe doet dit soms toch wel op
een stuitende wijze. Een paar lukraak gekozen voorbeelden. ‘Nikita Chroesjtsjov
werd op 15 oktober 1964 aan de dijk gezet en vervangen door de samenzweerders
Brezjnev en Kosygin. (...) Gedaan dus met de bedreigende hervormingen van
Chroesjtsjov. In de plaats kwam een dodelijke verstarring’ (p. 111). In feite kwam
die verstarring pas aan het eind van de jaren zeventig na een periode van relatief
sterke economische groei en na het bereiken van militaire pariteit met de VS. Over
Brzezinsky, veiligheidsadviseur van ex-president Carter en prof aan de Columbia
University velt Vanden Berghe het weinig subtiele oordeel ‘afgezien van de diepe
afkeer voor de Sovjetunie had hij geen consistente visie op de wereldpolitiek’ (p.
135). Een wat haastige uitspraak, temeer daar de auteur geen enkele publikatie van
Brzezinsky, toch wel een erkend sovjet-watcher, vermeldt. Deze kritische noten
mogen de lezer echter niet afschrikken en hem weerhouden het boek ter hand te
nemen. Vanden Berghe geeft een meer dan behoorlijk overzicht van zeventig jaar
Oost-West verhoudingen. Bovendien is het boek zeer vlot geschreven. Lezen dus,
maar met de hierboven geformuleerde bedenkingen in het achterhoofd.
Jörgen Oosterwaal

Robrecht Boudens, Momentopnamen uit de geschiedenis van de katholieke
kerk, Altiora, Averbode / Kok, Kampen, 1987, 394 pp., geïll., BF. 795.
Puttend uit zijn jarenlange ervaring als professor in de kerkgeschiedenis aan de
Katholieke Universiteit te Leuven publiceerde pater R. Boudens (o 1920, Brugge)
een aantal bijdragen in het weekblad Kerk en Leven over feiten, stromingen en
personen die hun stempel op de loop van de kerkgeschiedenis hebben gedrukt. Die
bijdragen liggen aan de basis van dit boek, waarin de auteur, zoals hij het van bij
aanvang in zijn Woord Vooraf duidelijk uitspreekt, geen volledige en gedetailleerde
geschiedenis wil brengen, maar een wetenschappelijk verantwoord overzicht van de
hoogtepunten uit de voorbije twintig eeuwen. Een reeks ‘momentopnamen’ dus, die
in hun beperktheid toch representatief mogen heten en die inzicht in de uit- en
inwendige ontwikkeling van de katholieke kerk kunnen geven. In zijn concrete
uitwerking komt dat neer op 83 hoofdstukjes van gemiddeld 4 à 5 pagina's,
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gegroepeerd in zes grote afdelingen: het christendom in het Romeinse imperium (15
hst.), licht en schaduw in de middeleeuwen (15 hst.), het aanbreken van een nieuwe
tijd (19 hst.), de periode van de Verlichting (9 hst.), de paradoxale negentiende eeuw
(11 hst.), de eeuw waarin wij leven (14 hst.). Binnen die chronologische rangschikking
wil de auteur in zijn momentopnamen vooral vijf invalshoeken aan bod laten komen:
de evangelisatie door de eeuwen heen en de daarmee samenhangende problemen,
de bekommernis om de eenheid en de tragiek van de scheuringen, de wisselende
verhouding tussen kerk en staat, de reactie van de kerk in haar contact met nieuwe
ideologieën, het innerlijke leven van de kerk zoals het zich heeft geuit in
vroomheidsvormen, priesteropleiding, klooster wezen, geestelijke ervaringen en
zoveel meer.
Elk hoofdstukje vormt een min of meer afgerond geheel. In een vlot leesbare stijl
en verhaaltrant wordt telkens een overzicht van een bepaalde episode gegeven. Lichten schaduwzijden worden aangewezen, en problemen worden rustig-sereen en met
zin voor schakeringen besproken en beoordeeld. Verspreid over het boek zijn er
enkele (m.i. nog te weinig) korte teksten en notities ingelast als interessante belichting
van een bepaald aspect. Achteraan vindt men een overzicht van de oecumenische
concilies en
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een uitvoerig register. Wetenschappelijk-kritische voetnoten en een literatuuropgave
werden bewust achterwege gelaten, en ook ontbreekt, althans in mijn
recensie-exemplaar, het appendix met belangrijke gebeurtenissen en data, waarvan
een prospectus gewag maakt. Tenslotte zij nog gewezen op de vele illustraties en de
verzorgde vormgeving (al bevreemdt wel eens het typografische beeld van regels
met ongewoon veel blanco, zoals b.v. p. 69, 171, 193, 200, 245, 290, 308).
Uit de hier beboden beschrijving en uit de ontstaansgeschiedenis kan reeds blijken
dat dit boek op een ruim lezerspubliek is afgestemd. Het richt zich inderdaad tot alle
belangstellenden die betrouwbare informatie verwachten over wel en wee van de
katholieke kerk in de loop van haar geschiedenis en het kan ook een uitstekende
handleiding zijn voor onderwijs en vormingswerk. Toch roept het boek wel enkele
kritische bedenkingen op, die ten dele met zijn ontstaansgeschiedenis samenhangen.
Waar tijdschriftartikelen tot een boek worden bijeengebracht, komt het erop aan,
de goede volgorde te vinden. Dat lijkt me hier niet altijd het geval te zijn: een of
andere momentopname is te vroeg of te laat geplaatst. Dit wordt door de auteur zelf
ongewild bevestigd, wanneer hij in zijn hoofdstukje over het jansenisme terloops
belooft later op de spanningen tussen de universele kerk en de lokale kerken nog
terug te komen, maar daarbij over het hoofd ziet dat hij dit probleem al in het
voorafgaande hoofdstukje behandeld heeft. Een ander gevaar bij een dergelijke
bundeling vormen de mogelijke herhalingen: men vergelijke hier b.v. de pagina's
107-110 en 143-145 of de meermaals terugkerende bedenking hoe de geschiedenis
vooral aandacht besteedt aan grote namen en gebeurtenissen, maar de eenvoudigen
en het alledaagse daarbij te zeer verwaarloost. Dat de auteur geen volledigheid
nastreeft, is ons reeds bekend, en bij de keuze van zijn momentopnamen moet men
hem dan ook de nodige vrijheid en speling gunnen. Toch verwondert het in deze
kerkgeschiedenis niets te lezen over b.v. het belang van de jonge boekdrukkunst in
de 16e eeuw of van het catechismusonderricht in de contrareformatie. Enigszins
teleurstellend is de afwezigheid van namen als Cyrillus en Methodius, Hildegard v.
Bingen, Gerson, Margareta-Maria Alacoque, Alphonsus de Liguori of J.-M. Vianney.
Heel terloops leest men de naam van Teresa van Avila, en Augustinus' naam ontmoet
men wel op 7 plaatsen, maar over het profiel van zijn persoonlijkheid en over zijn
duurzame invloed vernemen we eigenlijk niets.
Deze enkele kritische kanttekeningen en desiderata beletten natuurlijk niet dat
men dit waardevolle en fraaie boek een ruime verspreiding mag toewensen. Bij een
te verwachten tweede uitgave kunnen dan misschien nog sommige minder gelukkige
formuleringen of vergissingen weggewerkt worden, zoals b.v. p. 78 (de provincie
Nursia), p. 132 (alsof de begijnhoven reeds bij de Franse Revolutie hun definitieve
ondergang vonden), p. 179 (dat Ignatius en zijn gezellen in 1537-1538 naar het H.
land afgereisd zijn), p. 213 (dat ‘in de Nederlanden’ op een bevolking van 3 à 4
miljoen einde 17e eeuw het aantal katholieken onder het miljoen bleef), p. 343 (waar
‘essor’ door ‘verschraling’ wordt vertaald). Dit geldt ook voor enkele storende
zetfouten op p. 192 (uitwijden), p. 271 (1914), 282 (1968), 283 (Pius IX), 319 en
323 (Miserantissimus), 391 (Polen 266-268). En vooral zou het register nauwkeurig
gecontroleerd moeten worden. Bij het samenstellen werd blijkbaar geen rekening
gehouden met de ingelaste teksten en met de afbeeldingen: zo wordt b.v. bij Ruusbroec
wel verwezen naar p. 148 waar hij terloops wordt vermeld, niet echter naar de
uitvoerige notitie op p. 127 (iets dergelijks voor paus Adrianus VI, p. 159 en 175).
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Maar naar enkele steekproeven uitwezen, werden ook voor namen uit de lopende
tekst (b.v. Compostela, dominikanen, Filips II, jezuïeten, Rome) niet alle
desbetreffende pagina's vermeld en hapert er soms wel iets in de alfabetische volgorde
(vanaf p. 386).
J. Andriessen

Literatuur
Willy Spillebeen, Moeder is een rat, H., Antwerpen, 1986, 125 pp., BF.
450, f 22,50.
In de complexe roman die Spillebeen in 1977 gepubliceerd heeft, De vossejacht,
wordt o.m. verhaald hoe in de streek van Jaak Tantasis, alter ego van Spillebeen, een
landbouwgebied onteigend wordt om er een groot munitiedepot met erbijhorende
kazerne te bouwen. Dat achtergrondgegeven
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speelt ook een rol in deze korte roman van Spillebeen, waarvan de inzet - een
toevallige ontmoeting met een jeugdvriend - gelijkend is en waarin zelfs de vos op
p. 100-101 komt kwispelstaarten. De schrijver vergelijkt zich daar met een vos omdat
hij op listige wijze de sporen uit de realiteit zover wegwist dat er een tussenrealiteit
ontstaat. De realiteit die Spillebeen creëert in Moeder is een rat heeft een dimensie
van Faulkneriaanse aberratie en perversie maar ook van het macabere dat Streuvels
kenmerkt in de beschrijving van de dood van Zeen in Lenteleven. In Moeder is een
rat verwacht Maria, de moederfiguur, een kind van haar minnaar Palmer, maar trouwt
met Henri, impotent omdat hij als kind met een oorlogsgranaat gespeeld heeft die
ontploft is. Maria heeft een onomwonden incestueuze relatie met haar zoon Gerard,
een wat achterlijk man en evenals zijn moeder drankzuchtig. De nogal opdringerige
aanwezigheid van de schrijver Jaak Tantasis en het operette-achtige slot over de
burenruzie die tot een regelrechte moordaanslag leidt en tot Gerards inzicht in de
ware aard van zijn moeder (‘een rat’) betekenen anticlimaxen die de verhaalspanning
breken.
Joris Gerits

Terry Eagleton, Saints ans Scholars, Verso, Londen, 1987, 145 pp., £9,95.
Na Umberto Eco, Malcolm Bradbury, David Lodge en Harold Bloom publiceert nu
ook de Britse literatuurcriticus Eagleton een roman. Zoals Honderd Jaar Eenzaamheid
begint het boek net voor de executie van één van de hoofdpersonen, in dit geval
James Connolly. Dit is een historische figuur, leider van de mislukte paasopstand in
Dublin in 1916 die inderdaad voor zijn aandeel in de revolutie door de Britten werd
geëxecuteerd. De gewonde leider komt met een van zijn luitenanten terecht in een
zomercottage van een don uit Cambridge dat echter niet leegstaat maar wordt bewoond
door niemand minder dan Ludwig Wittgenstein en Nikolaï Bakhtin, broer van de
Russische literatuurwetenschapper Mikhail. Bij deze drie historische figuren voegt
zich nog de volstrekt fictieve held uit Ulysses van James Joyce, Leopold Bloom.
Tussen deze hoofdpersonages ontspinnen zich dialogen en discussies over de zin
van het leven, de grenzen van de taal en de rol van de revolutie, waarbij E. de
verschillende maatschappelijke en
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politieke rollen van de protagonisten tegen mekaar uitspeelt. De figuren worden mooi
in hun eigenaardigheden getekend en vooral Wittgenstein moet het daarbij ontgelden.
Daarom is het ook zo merkwaardig dat de enige niet-historische persoon er zo bekaaid
afkomt. Leopold Bloom komt helemaal niet echt over, wellicht omdat het paradoxaal
genoeg hij is die we het best kennen omdat we dank zij Ulysses onmiddellijk in zijn
geest aanwezig zijn geweest. Als E. dan dezelfde figuur van buitenuit toont dan wordt
Bloom ineens een eendimensionaal mens die ontdaan is van alle elementen die hem
in Ulysses zo interessant maakten. Zoals te verwachten was zit het boek vol met
veelal anachronistische literaire en filosofische verwijzingen naar andere auteurs en
in veel opzichten lijkt het op Iris Murdochs recente The Book and the Brotherhood
maar het heeft het niet te onderschatten voordeel dat het korter, vinniger en spannender
is.
Geert Lernout

Matt Cohen, De Spaanse dokter, vert. Peter Bergsma, Ambo,
Baarn/Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam (Uitg. Westland,
Schoten), 1987, 418 pp., BF. 790.
Onderwerp en intrige van Cohens roman De Spaanse dokter zijn indringend genoeg.
De joodse arts Avram Halevi maakt in het Toledo van het einde van de 14e eeuw
furore als chirurg, die zelfs aan het bed van de rijkste christenen wordt genood om
zijn kunst uit te oefenen. Maar wanneer de broze coëxistentie tussen de christelijke
en joodse gemeenschappen onder instigatie van de kerk wordt verstoord, moet Halevi
vluchten, eerst naar Montpellier (waar hij zijn artsenopleiding had ontvangen),
vervolgens naar Bologna, tenslotte naar Kiev. Gelijk opgaande met de christelijke
haat wordt hij zich van zijn eigen joodse identiteit bewust en keert tenslotte zelfbewust
tot het geloof van zijn vaderen terug.
Toch stelt Cohens relaas - dat in de verte door het levensverhaal van de 17e eeuwse
Fernando Cardoso lijkt te zijn geïnspireerd - enigszins teleur. Cohen is een goed
verteller, maar het ontbreekt hem aan psychologische diepte. Juist het
bewustwordingsproces van Halevi en diens verscheurdheid tussen seculiere
wetenschap en joods-kaballistisch geloof zou hier een indringende plaats hebben
verdiend. Men kan zich voorstellen wat een schrijfster als Hella Haasse met een
dergelijk gegeven had kunnen doen. In plaats daarvan houdt Cohen zich grotendeels
aan de oppervlakte van de avonturenroman, en vervalt bij een schaarse poging tot
verdieping gemakkelijk in de clichés, die ook zijn nogal zwart-witte figuren
karakteriseren. De vertaler heeft overigens goed werk verricht, maar dat kan de
teleurstelling over deze vertelling niet goedmaken.
Ger Groot

Guy Hocquenghem, De toorn van het lam, Gooi en Sticht, Hilversum /
Scriptoria, Antwerpen, 1987, 479 pp., f 39,50, BF. 795.
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In toenemende mate verschijnen er de laatste jaren boeken waarin wetenschappelijke
inzichten of nieuwe theorieën op een narratieve - en dus heel aantrekkelijke - wijze
worden gepresenteerd. Op het gebied van de geschiedenis noem ik het inmiddels
beroemde Montaillou, een ketters dorp in de Pyreneeën door E. Le Roy Ladurie;
voor de filosofie van de late Middeleeuwen is De Naam van de Roos door Umberto
Eco een absolute bestseller gebleken en voor de geschiedenis van Israël verwijs ik
nog steeds met bewondering naar De bron door James Mitchener. In deze roman van
Guy Hocquenghem draait het om Johannes, de geliefde leerling van Jezus, schrijver
van het vierde evangelie en van de Apokalyps. Het is de diaken Prochorus, de
secretaris van de laatst-levende getuige van Jezus' lijden, die in zeven (!) brieven aan
de bisschop van Rome het levensverhaal van deze Johannes vertelt. Het is een tekening
van het moeizame begin van het christendom, de haat van de Farizeeën, de
vervolgingen en martelingen, en - zeker niet in het minst - van de onderlinge rivaliteit
en van de tegenstelling tussen Johannes en Paulus. Tegelijk geeft het boek ons een
schildering van het maatschappelijk en religieuze leven in die turbulente eerste eeuw
na Christus.
Men komt als lezer zéér - misschien zelfs iets te veel - onder de indruk van de
enorme lawine aan feiten en gegevens die Hocquenghem in zijn roman heeft verwerkt
en waarover hij in het Nawoord (pp. 461-470) wetenschappelijke verantwoording
aflegt en de bronnen noemt die hij heeft geraadpleegd en vaak ook is gevolgd. Zo
wordt Jezus door hem, in de lijn van O. Cullmann's Der johanneische Kreis, als een
Es-
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seen geportretteerd, als een lid dus van de gemeenschap van Qumran. Erg
schabloonachtig vind ik de wijze waarop Judas door de romancier beschreven is. Hij
is een viespeuk die zich nauwelijks wast e.d., waardoor het toch al niet zo beste beeld
over hem nóg negatiever bij de lezer zal worden. Bij een aantal zaken plaats ik
vraagtekens. De opvatting bijvoorbeeld dat de naam Siloam (de vijver waar de
blindgeborene genezing vindt) ‘godsgezant’ zou betekenen (p. 104) is volstrekt
onhoudbaar; de naam betekent zoiets als ‘waterkanaal’. Dat de wrede koning
Antiochus IV Epiphanes in 167 voor Christus ‘een beeld van zichzelf’ (p. 100) in de
tempel van Jeruzalem zou hebben opgericht is in tegenspraak met de beschikbare
bronnen, die het steeds hebben over een beeld van Zeus Olympios. Dat de ark van
het verbond pas bij de verwoesting van deze tempel in 70 na Christus verloren is
gegaan is een volstrekt foutieve voorstelling van zaken (p. 16); men behoeft er slechts
Jeremia 3,16 e.v. en 2 Makk. 2,4-8 op na te lezen. Een tweede zaak die mij in deze,
overigens knap gecomponeerde, roman bijzonder is opgevallen betreft het
anachronistische taalgebruik. Termen als ‘excommuniceren’ (p. 219), ‘conciliezaal’
(p. 217), ‘evangelisatie’ (p. 243) doen mij althans erg vreemd aan, gesitueerd als ze
zijn in het jaar 49 na Christus. De vertaling uit het Frans door Ton van der Stap
verdient alle lof. De opname van een aantal landkaarten alsmede plattegrondjes van
Jeruzalem en van de tempel completeert deze roman, het verhaal over een leven
zonder weerga van de laatste apostel en profeet, die moest toezien bij de agonie van
het volk Israël, slachtoffer van de toorn van het lam.
Panc Beentjes

Wolfgang Iser, Laurence Sternes ‘Tristram Shandy’, Wilhelm Fink,
München, 1987, 160 pp., DM. 19.80.
Tussen 1760 en 1767 verscheen, in 9 volumes The Life and Opinions of Tristram
Shandy, Gentleman van de hand van de anglikaanse geestelijke Laurence Sterne.
Het boek was in zijn tijd al erg controversieel en nu nog heeft het een speciale plaats
in de Engelse literatuur omwille van zijn spel met allerlei inhoudelijke en formele
conventies van de roman. Terwijl die roman zich in Engeland nog als genre aan het
consolideren was, vertoonde Tristram Shandy reeds vele trekjes en trucjes van een
experimentele of post-moderne tekst.
Wolfgang Iser is één van de grondleggers van de receptietheorie, die aan de lezer
een actieve rol toebedeelt in de totstandkoming van de tekstbetekenis. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat hij in zijn studie over Tristram Shandy sterk de nadruk legt
op de subjectiviteit, niet alleen als platform voor de leesinterpretatie, maar vooral
als grondthema van Sterne's beroemde roman. Iser toont aan dat de afwijkingen van
de norm die Tristram Shandy vertoont (b.v. de ‘held’ die niet eens geboren geraakt
vóór het derde boek van zijn eigen verhaal, de tussengeschoven witte of zwarte
bladzijden, de voortdurende uitweidingen, de diverse keren dat Tristram opnieuw
een begin voor zijn verhaal moet vinden, het doorbreken van de fictionele illusie,
enz.) niet alleen spelen met de normale verwachtingen die de lezer over een verhaal
heeft (en dus de artificialiteit van die verwachtingen reveleren), maar tevens middelen
zijn waardoor Tristram als verteller zijn eigen subjectiviteit en die van de andere
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figuren ‘ensceneert’. Tristram Shandy is volgens Iser immers geen verhaal waarin
de ik-verteller retrospectief de teleologie van zijn evolutie ontdekt, maar wel een
performatief schrijven: Tristram (en zijn wereld) is de subjectiviteit die hij door het
schrijven zelf ontwerpt. Alleen de ‘opinions’ van de titel zijn dus aanwezig en
eigenlijk geen ‘life’ in de traditionele zin van dat woord.
Die subjectiviteit is gebaseerd op de empirische filosofie van Locke, die Sterne
vaak tot in haar uiterste consequenties doortrekt om er de verborgen premissen van
te ironiseren en om aan te tonen tot welke absurditeiten de letterlijk opgevatte
theorieën kunnen leiden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er zoveel aandacht
gaat naar het stokpaardje (‘the hobby-horse’) van de diverse figuren, omdat dit
stokpaardje eigenlijk hun excentrieke persoonlijkheid helemaal vult en tegelijkertijd
hun horizon zodanig beperkt dat communicatie haast onmogelijk wordt. Iser vindt
trouwens de grondslag van de humor in Tristram Shandy in de onmogelijkheid van
de personages om de wereld anders te zien en te beleven dan in termen van hun
hobby-horse. De ik-verteller, de onderbrekingen, de uitweidingen en ingebedde
verhalen, de dubbelzinnigheden, die Sterne als verteltechnieken gebruikt, dragen alle
bij tot het versterken van een subjectiviteit die zich
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alleen als geënsceneerd spel kan uiten.
Alhoewel Iser dus wel de subjectiviteit in zijn studie centraal stelt, zijn het eigenlijk
toch de door Sterne gebruikte ‘strategieën van het schrijven’ die deze subjectiviteit
ontvouwen, en niet zozeer de subjectiviteit die door de lezer (eventueel via Isers
bekende ‘Leerstellen’) aan de tekst toegekend wordt. De interpretatiemogelijkheden
die Iser bij het leesproces open laat, doen soms wat artificieel aan. Hij geeft b.v.
algemene geldigheid aan een principe dat hij bij zijn bespreking van de
dubbelzinnigheden in Tristram Shandy analyseert: de taal dient vaak om wat niet
gezegd wordt op te roepen. Ook ziet Iser vaak een idee, een gedraging van een
personage, in zijn tegenovergestelde ‘umkippen’ (het woord wordt in al zijn vormen
en afleidingen tientallen keren door hem gebruikt), zodat elke pool weer zijn tegenpool
oproept. Op die manier kan een tekst natuurlijk bevatten wat er staat, maar ook alles
wat er niet staat - en de weg ligt open naar allerlei, soms vergezochte beschouwingen.
Iser begint aan zijn conclusie over de humor in Tristram Shandy als volgt: ‘Hatte
Sterne die Subjektivität als die verschwiegene Instanz der Lockeschen Philosophie
entdeckt, so entdeckt deren Entfaltung, daß sie die Bedingung ihrer Selbstveränderung
ist, deren humoristischer Charakter anzeigt, daß ihr Selbstsein den Verzicht auf
vorgegebene Orientierung genauso beinhaltet wie das Wiedergewinnen des Grundes,
der dieser Selbstsein ermöglicht’. Wie Iser leest moet bereid zijn zich bladzijde na
bladzijde door een dergelijke schrijfstijl te worstelen, en het is ongetwijfeld een
ongewilde ironie van deze studie dat ze precies in het hoofdstuk over ‘Das Spiel des
Textes’ met daarin ‘der Humor’, steeds maar abstracter en zwaartillender wordt.
Isers studie brengt een aantal valabele inzichten naar voor, maar doet haast vergeten
dat Sterne een grappige, lichtvoetige Tristram Shandy heeft geschreven, vol speelse
verrassingen en met ‘learning worn lightly’.
Guido Kums

Ilse Aichinger, Gratis Advies - Verschenkter Rat, vertaald door Piet Thomas
en Edmond Ottevaere, Leuvense Schrijversaktie, Leuven, 1987, 105 pp.
Oostenrijkse lyriek van de twintigste eeuw, samengesteld en ingeleid door
Edmond Ottevaere en Piet Thomas, Lannoo, Tielt, 1987, 399 pp.
De schreden van de nacht in het gras. Oostenrijkse poëzie, samenstelling
Germain Droogenbroodt, Point, Meerbeke-Ninove, 1987, 49 pp.
Deze drie bundels, ontstaan onder auspiciën of in de marge van Europalia 1987,
bieden een uitstekend overzicht van de hedendaagse Oostenrijkse lyriek van de
bekende Hugo van Hofmannsthal (1874-1929) tot de jonge Peter Waterhouse (1956).
Men botst er op namen van ‘Duitse’ dichters, van wie niet iedereen zou vermoeden
dat ze uit het grote Oostenrijks-Hongaarse Rijk of uit het kleine Oostenrijk van na
WO I stammen: Rilke, Werfel, Urzidil, Fried. Maar men vindt er vooral werk van
vrijwel onbekenden die voor de eerste keer in vertaling verschijnen. De tweetalige
uitgave maakt het mogelijk de moeilijkheden en problemen te leren kennen waarmee
literaire vertalers geconfronteerd worden, want vaak is een goede vertaling van een
gedicht een totaal nieuw gedicht, net zoals trouwens de beroemde vertalingen van
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Rilke zelf (Lousie Labé b.v.) echte Rilke-gedichten geworden waren. Daar de bundel
die Germain Drogenbroodt samengesteld heeft alleen de Nederlandse tekst brengt,
gaat men die vertalingen ook bijna automatisch als Nederlandse verzen lezen, zonder
voortdurend naar het Duits terug te keren. Het resultaat is een geheel andere
leeservaring. Wanneer men ontdekt dat dezelfde vertalers (in casu Thomas en
Ottevaere) in beide uitgaven verschillende versies van eenzelfde gedicht schrijven,
merkt men nog duidelijker hoe weinig men van een gecanoniseerde vertaling mag
spreken. Een voorbeeld uit het gedicht Danach van Ilse Aichinger: ‘unter die Sonne
/ die heute / das Lärmen lässt’ wordt in het ene geval: ‘onder de zon / die vandaag /
haar drukte verzaakt’ en in het tweede geval: onder de zon / die vandaag / geen lawaai
maakt'. Dit verschil wordt uiteraard nog groter, wanneer het om verschillende vertalers
gaat, zoals in het gedicht Tijdelijke raad.
Belangrijker dan deze filologische stijlvergelijkingen is echter de kennismaking
met het oeuvre van een grote dichteres als Aichinger die met een beperkt aantal
beelden een wereldvisie kan oproepen die nooit de band met de realiteit schijnt te
verliezen. Kleuren, landschappen, jeugdherinneringen, materialen vormen hier een
geheel dat nooit aan de
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lezer wordt opgedrongen, maar als een eenvoudig geschenk, een ‘weggeschonken
raad’ wordt aangeboden. Wie dat geschenk echter aanneemt raakt zonder meer in de
ban van een poëzie die ondanks alle anekdotische eenvoud in de traditie staat van
de grote Duitse Gedankenlyriek, van Goethes Nachtlied tot Paul Celans Flügelnacht.
Ludo Abicht

Ror Wolf, Mehrere Männer, Hermann Luchterhand Verlag, 1987, 127 pp.
De experimentele auteur Ror Wolf verwierf bekendheid met Pilzer und Pelzer. Eine
Abenteuerserie (1967) en Punkt ist Punkt. Fußballspiele (1971). Wolf zweert de
mimetische functie van de taal af, wat uiteraard niet hoeft te betekenen dat het verband
tussen boek en werkelijkeid wordt uitgewist. Een tekst als talige constructie connoteert
immers betekenissen die door de lezer in zijn leefwereld kunnen worden uitgespeeld.
Ook Mehrere Männer is in dat opzicht een echt kleinood. In drieëntachtig korte tot
zeer korte verhalen behandelt een verteller feiten en gebeurtenissen die hij blijkbaar
het vermelden waard vindt. Niettemin stelt deze verteller tegelijk de zin van het
vertellen zelf in vraag. De banalitiet van het onderwerp in kwestie wordt benadrukt
en bovendien komt het hoofdevenement vaak niet eens aan bod. Soms krijgt de lezer
een afloop aangeboden, die bij gebrek aan informatie echter onduidelijk blijft. Is
deze haastigheid een geïntendeerd teken des tijds (alles moet kort zijn, zoniet laat
de concentratie het afweten) of eerder een verlate uiting van de reactie tegen plot,
personage en thema die in de jaren zestig onder invloed van de nouveau roman ook
in de Duitse literatuur doordrong? Vluchtigheid kenmerkt ook het voorgestelde
universum, dat dankzij de terugkeer van fenomenen zoals plotse verschijningen en
verdwijningen toch enige homogeniteit vertoont. Op een trivialer niveau hebben ook
een revolver, een zekere Schröder en het spel met een familienaam de functie van
een motief. De mannen uit Wolfs verhaaltjes komen vaak over als pathetische heertjes.
Wat hen overkomt is ofwel zo triviaal ofwel zo fantastisch dat de ernst waarmee ze
optreden vrij grotesk aandoet. Als Wolfs mannen al met vrouwen omgaan, dan doen
ze dat als leiders en verleiders: een lichte provocatie waaraan de feministische kritiek
zich wellicht (hopelijk?) niet meer ergert.
Luc Herman

Kunst
Peter Burke, The Renaissance, Macmillan, London, 1987, 75 pp., ong. BF.
300.
Enkele maanden geleden loofde Ger Groot in deze rubriek de (Duitse vertaling van
de) studie van de Britse historicus Peter Burke over de Italiaanse Renaissance. In dit
korte essay, verschenen in de onvolprezen reeks Studies in European History, vat
Burke zijn belangrijkste inzichten over de Renaissance kort samen. Burke relativeert
de o.m. door J. Burckhardt mede-gesponsorde mythe van een nieuw begin en
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benadrukt de continuïteit tussen de Renaissance en de Middeleeuwen. Burke
beklemtoont voorts ook de verschillende betekenissen van de Renaissance voor de
diverse sociale groepen en landen die zich het Italiaanse stijl- en gedachtengoed
toeëigenden. In de loop van haar verbreiding werd de oorspronkelijke Renaissance
geherinterpreteerd, geassimileerd en getransformeerd. Burke schuwt in dit verband
zelfs niet de term ‘bricollage’. Zoals het een goed (en in dit geval zelfs schitterend)
overzicht betaamt, besluit Burke zijn rondgang met een korte bespreking van de
desintegratie van de Renaissance. De belangrijkste verklaring voor de ‘maniërisering
van de oorspronkelijke Renaissancecultuur vindt Burke in de opslorping van de
onafhankelijke stadstaten door grotere hoven en aristocratieën. Bij deze
‘refeodalisering’ van het socio-politieke leven paste een meer maniëristische cultuur:
‘elegant, sophisticated, playful and allusive, Mannerism is an aristocratie style’ (p.
53). Een prachtig essay dat verlangend doet uitkijken naar de Nederlandse vertaling
van de hoger genoemde studie Culture and Society in Renaissance Italy.
Rudi Laermans
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Hans Jonas
Een joodse stem
Willi Oelmüller
In 1987 schonk de vereniging voor het Duitse boekwezen haar jaarlijkse vredesprijs
aan Hans Jonas, naar eigen zeggen ‘een joodse stem’ in ‘barre tijden’1. In
wetenschappelijke kringen en bij de publieke opinie oogst deze auteur tegenwoordig
heel wat aandacht, instemming en kritiek; net als andere joodse stemmen in de jaren
'60 en '70. Ernst Bloch, Herbert Marcuse, Max Horkheimer en Theodor W. Adorno
hadden het over begrippen als ‘utopie’, ‘emancipatie’ of het beginsel ‘hoop’; Jonas
over ‘mythe’, ‘gnosis’ en het principe ‘verantwoordelijkheid’. Wie is eigenlijk deze
auteur en wat is feitelijk zijn boodschap?
Hans Jonas werd in 1903 te Mönchengladbach geboren. Hij studeerde filosofie,
theologie en kunstgeschiedenis en promoveerde in 1928. Hierbij stond Jonas onder
de invloed van Martin Heidegger en vooral van zijn leraar en latere vriend Rudolf
Bultmann. Dit verklaart niet alleen de persoonlijke evolutie die Jonas heeft
doorgemaakt maar ook de aard van zijn geschriften.
Om aan het fascisme in Duitsland te ontkomen emigreert Hans Jonas in 1933 naar
Engeland. In 1935 vestigt hij zich in Palestina en doet er dienst in het Britse en
vervolgens in het Israëlische leger. Later geeft hij les aan de Hebreeuwse universiteit
van Jeruzalem. Als professor gaat Hans Jonas in 1949 naar Montreal; het jaar daarop
naar Ottawa. Van 1955 tot 1976 doceert hij in New York filosofie aan de New School
for Social Research. Na het emeritaat werkt hij verder als gastprofessor aan tal van
Amerikaanse en Duitse universiteiten. Hier en op vele wetenschappelijke colloquia
tracht hij zijn inzichten en opvattingen verder uit te dragen. Feestbundels en vieringen
allerhande getuigen van de grote erkentelijkheid en waardering die deze joodse
filosoof geniet.

1

H. Jonas, Der Gottesbegriff nach Auschwitz. Eine jüdische Stimme, in F. Stern, H. Jonas,
Reflexionen finsterer Zeit, Tübingen, 1984.
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Vaak maakt men een onderscheid tussen de aanvankelijk godsdienstfilosofische
geschriften die Jonas vooral tijdens een eerste fase van zijn denken publiceerde en
de latere natuurfilosofische en ethische studies. De volgende beschouwingen willen
echter de onderlinge samenhang accentueren tussen de drie centrale thema's van
Jonas' werk: - het zoeken naar een geloofwaardig godsbegrip, vooral na de ervaring
van Auschwitz, - de interpretatie van de ‘condition humaine’, en wel in het perspectief
van de ‘gnosis’ en van de existentiële analyse, - en ten slotte het funderen van een
nieuwe ‘ethiek voor een technologische beschaving’, met als opschrift: ‘het principe
verantwoordelijkheid’.

Een nieuw godsbegrip
Wil men Hans Jonas' werk goed begrijpen, dan vertegenwoordigt diens zoeken naar
een geloofwaardig godsbegrip werkelijk iets fundamenteels dat zijn ganse oeuvre
zal karakteriseren.
Zijn overwegingen in verband met een dergelijk godsbegrip heeft Jonas ooit ‘met
vrees en beven’ samengevat onder de titel: Het godsbegrip na Auschwitz. Een joodse
stem. Dit deed hij in 1984 toen hem de Leopold Lucas-prijs werd toegekend aan de
protestantse theologische faculteit te Tübingen.
In tegenstelling tot de opvattingen van het logisch positivisme en van de analytische
filosofie, heeft het sleutelen aan een godsbegrip volgens Jonas ook voor de filosofie
zelf een constitutieve betekenis, - ‘ook als er geen godsbewijs bestaat’. Vooral als
men een jood is wiens moeder in Auschwitz werd geliquideerd. Jonas meent ‘die
schaduwen iets schatplichtig te zijn’. Men mag die schimmen niet iets weigeren dat
functioneren moet ‘als een soort antwoord op hun reeds lang uitgestorven roepen tot
een God die zwijgen blijft’. Geconfronteerd met de gruwelijke ervaring van Auschwitz
stelt Jonas zich de vraag: ‘wat is het specifieke dat in Auschwitz werd toegevoegd
aan alles wat ons joden door een duizendjarige lijdensgeschiedenis reeds lang bekend
was en dat als een essentieel bestanddeel tot onze collectieve herinnering was gaan
behoren?’2
Door de ervaring van Auschwitz zijn volgens Jonas drie klassiek geworden joodse
interpretaties van het lijden gewoon ongeloofwaardig geworden. Je kan het lijden
niet langer verklaren - zoals de bijbelse profeten dit

2

H. Jonas, o.c., pp. 63-64.
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deden - als een goddelijke beproeving in antwoord op de ontrouw van het joodse
volk aan het Verbond.
Je kan het offer van onschuldige en rechtvaardige mensen evenmin beschouwen
als het getuigenis van een beloofde verlossing die ooit met de komst van de Messias
werkelijkheid zal worden; wat in de tijd der Makkabeeën het geval was. Voor Jonas
perverteert Auschwitz gewoon het Oude Testament met de betreffende uitverkiezing
van Israël: of men nu gelovig was of niet, in Auschwitz werd men gewoon omgebracht
omdat men tot het ‘ras’ der joden behoorde.
Ten slotte kan je God ook niet langer beschouwen als de Heer van de joodse
geschiedenis, noch, ruimer, als de Heer van de geschiedenis der natuur en der mensen
in het algemeen: onze wereld kan men immers niet langer beschouwen als een oord
waar schepping, gerechtigheid en verlossing zouden plaats vinden.
In verband met de godsproblematiek formuleert Jonas het enige antwoord dat na
Auschwitz nog mogelijk is, met behulp van ‘een zelf uitgedachte mythe’. Permitteert
ook Plato zich soms niet een dergelijk medium om op een figuratieve en visionaire
doch gelovige manier, vermoedens te formuleren die verband houden met een sfeer
die feitelijk aan de overkant ligt van alles wat een mens werkelijk weten kan?
‘In den beginne - zelf kunnen we niet meer achterhalen waarom een
dergelijke keuze werd gemaakt - besloot het goddelijke fundament van het
zijn om zich over te leveren aan het toeval, aan het risico en aan de
eindeloze veelvuldigheid van het worden. En dit zonder enig voorbehoud.
Bij dit onderduiken in het avontuur van ruimte en tijd hield de godheid
niets van zichzelf achter. Er restte de godheid niets eigens meer dat intact
zou blijven en dat vanuit een andere dimensie alles uiteindelijk zou
bijsturen en corrigeren of dat in laatste instantie alle omwegen en
wederwaardigheden zou staven die de godheid in de schepping zouden
overkomen. Door op die ongeconditioneerde immanentie der godheid te
insisteren signaleert de moderne geest zijn moed en wanhoop of in ieder
geval de bittere eerlijkheid om ons verwijlen in de wereld echt au sérieux
te nemen. Je moet de wereld beschouwen als iets dat aan zichzelf
uitgeleverd is, haar wetten als iets dat geen inmenging duldt en het
rigoureuze van onze betrokkenheid als iets dat door geen buitenwereldse
voorzienigheid kan gemilderd worden.
Aan dergelijke eisen moet de mythe over het bestaan van God in deze
wereld voldoen. Men mag dit niet als een pantheïstische immanentie
beschouwen: zijn God en wereld gewoon identiek dan vertegenwoordigt
de wereld op ieder ogenblik en in elke toestand diens volheid en dan zal
God
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dus nooit kunnen winnen noch verliezen. Integendeel: opdat de wereld
zou bestaan en in werkelijkheid ook reëel zou kunnen bestaan, daarom
was het Gods wil aan zijn eigen zijn te verzaken en derhalve ontdeed God
zich van zijn godheid.
Via omzwervingen in de tijden krijgt God uiteindelijk zijn godheid terug,
uiteraard belast en beladen met de toevallige oogst van allerlei contingente
ervaringen die niet te voorzien waren en die deze godheid niet alleen zullen
verheerlijken maar vermoedelijk ook verminken en defigureren. Terwille
van een ongeconditioneerd worden heeft God immers met zichzelf ook zijn
gehele integriteit prijs gegeven.
In verband met wat er allemaal gebeuren zal kan een mens zich geen
andere voorkennis veroorloven dan de kennis der meest uiteenlopende
mogelijkheden die echter stuk voor stuk het kosmische in zijn eigenheid
laten bestaan. En juist aan die eigenheid en de corresponderende
mogelijkheden van dit kosmische leverde God zich uit: want ten gunste
van de wereld heeft hij zich willen ontledigen en daarom heeft hij zich ook
van zichzelf ontdaan’3.
Zolang de natuurkundige en biologische evolutie buiten de mens om verliep, kon
‘Gods zaak niet ontsporen’4. Maar met het opduiken van de mens en bijgevolg met
het verschijnen van kennis en vrijheid, diende God definitief aan zijn goddelijke
almacht te verzaken. Omdat God bij het scheppen van de wereld, van het leven en
van de mens met zijn vrijheid en zijn geschiedenis, afstand deed van zijn godheid,
heeft hij een goddelijk waagstuk ondernomen. De verantwoordelijkheid voor het
welslagen van dit waagstuk ligt nu exclusief in de handen van de mens met alles wat
hij met zichzelf en met de wereld zal doen. Want een almachtige God zou na
Auschwitz ofwel niet langer algemeen geldig zijn ofwel totaal onbegrijpelijk. In
Auschwitz heeft God gezwegen: na de algehele prijsgave van zichzelf en van zijn
goddelijke integriteit kan hij niet langer met sterke hand reddingsvol in het
wereldgebeuren ingrijpen: iets wat men bij de uittocht uit Egypte nog kon geloven.
Voor zijn mythe over een God die geheel in de wereld opgaat beroept Jonas zich
niet alleen uitdrukkelijk op de joodse Kabbala, maar ook op het ‘patropassianisme’
dat in de oude kerk iets analoogs heeft beweerd: niet alleen de Zoon maar ook de
Vader zelf is het subject van de passie of heeft het lijden persoonlijk ondergaan.
Maar de ontlediging van God interpreteert Jonas natuurlijk niet ‘trinitarisch’ zoals
de christenen dit doen.

3
4

H. Jonas, o.c., pp. 67 e.v.
H. Jonas, o.c., p. 70.
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Bij hem is het niet te doen om de ontlediging van de Zoon in Jezus Christus op een
gegeven ogenblik en op een bepaalde plaats binnen het bestek van ruimte en tijd.
Men dient zich volgens Jonas God zelf voor te stellen als de niet-almachtige, lijdende
en wordende God die bezorgd is om zijn schepselen, en in het bijzonder om de mens.
Doet men dit niet dan is volgens Jonas een manicheïstisch dualisme bij de verklaring
van het lijden onvermijdelijk.
Zelfs na Auschwitz kan een dergelijke voorstelling van God nog altijd verbonden
worden met de hoop der joden dat het voortbestaan van de wereld uiteindelijk afhangt
van 36 anonieme rechtvaardigen.
Volgens Jonas bestaat de onsterfelijkheid van de mens niet in wat Plato hieromtrent
beweerde: dat voor en na het aardse bestaan de ziel van het lichaam ontdaan in het
rijk der ideeën zou leven. En iets als onsterfelijkheid bestaat al evenmin in het feit
dat men in de herinnering der mensen zou voortleven: Hitler en Stalin leven eerder
in de herinnering voort dan de ontelbare onschuldige rechtvaardigen die werden
geliquideerd! Voor Jonas bestaat onsterfelijkheid hierin dat de daden die iemand in
vrijheid en verantwoordelijkheid heeft volbracht na diens dood worden opgetekend
in ‘het boek des levens’, als bijdrage tot het welslagen van het grote waagstuk dat
God met zijn schepping ondernomen heeft.
Als fundamentele problematiek van het menselijke zelfverstaan moeten joden en
christenen zich sinds het boek Job meten met de vraag hoe men zich God als iets
geloofwaardigs dient voor te stellen waar men toch met het lijden wordt
geconfronteerd. De joden zien hun individuele en collectieve lot uitgebeeld in de
wederwaardigheden van Job die onschuldig lijdt, die alsmaardoor vragen stelt en
God zelf aanklaagt. In de christelijke traditie domineert daarentegen de voorstelling
van Job als een gehoorzaam en geduldig mens. Geconfronteerd met het lijden zijn
ook voor Jonas alle antwoorden op de problematiek van het godsbegrip natuurlijk
slechts ‘een stamelen tegenover het eeuwige mysterie’5.
Reeds Bultmann stelde Hans Jonas de vraag of hij werkelijk dacht dat hij treurende
en achtergebleven mensen kon troosten met zijn mythe over Gods bestaan in de
wereld, gewoon door hen te verzekeren dat vermoorde en geliquideerde mensen met
hun lijden een bijdrage leveren tot het lot van een God die in de wisseling van leven
en dood tot volle werkelijkheid zal uitgroeien.
In verband met Jonas' mythe over een niet almachtige, lijdende en wor-

5

H. Jonas, o.c., p. 85.
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dende God zou men best overwegen wat Karl Rahner al opperde tegenover dergelijke
theorema's over een God die moet lijden. Een God van wie alleen de wereld en de
mensen verlossing kunnen verwachten kan onmogelijk op dezelfde manier als wij
mensen in de lijdensgeschiedenis der natuur en van het menselijk bestaan verstrengeld
zijn: ‘om - primitief gesteld - uit mijn modder of rommel of uit mijn wanhoop te
geraken, word ik toch allerminst geholpen door het feit dat ook God - om het brutaal
te formuleren - net in dezelfde boel verzopen is’6.
Voor vele denkers - ook van joodsen huize - formuleert Jonas' mythe tegenwoordig
allerminst een geloofwaardig godsbegrip. Ter illustratie twee namen: voor Bloch
met zijn ‘beginsel hoop’ en zijn ‘experimentum mundi’ is gewoon iedere voorstelling
van God onaanvaardbaar, en niet alleen maar de voorstelling van een almachtige
God, zoals bij Jonas; en volgens Hans Blumenberg zou de mens elke
verantwoordelijkheid weer moeten inleveren bij een dergelijke God die zich zo
lichtvaardig inlaat met die mislukte wereld en die op een dergelijke manier met de
mensen aan het experimenteren is!

De menselijke existentie
De door Jonas zelf bedachte mythe over de wordende godheid is ongetwijfeld een
sleutel om zijn duiding van de ‘condition humaine’ te begrijpen, vooral met het oog
op de metafysische bespiegelingen van Plotinos en de mythische verhalen uit de
laat-antieke wereld die Jonas zelf onder de titel ‘gnosis’ heeft samengebracht.
Volgens Jonas dient men het verschijnsel ‘gnosis’ niet alleen als mythe maar ook
als metafysica te beschouwen, niet alleen als beelden maar ook als begrippen. Zo
verschilt zijn mening niet alleen grondig van wat het historisch onderzoek in dit
verband stelt maar ook van Plotinos' opinie waar die kritiek uitoefent op de ‘gnosis’.
Wat de mens eigenlijk is, openbaren ons volgens Jonas de teksten van wat

6

Vgl. H. Vorgrimler, Karl Rahner versteken, Freiburg, 1985. Vgl. eveneens de werkdocumenten
met discussiestof geïntroduceerd door Waldenfels, Lübbe, Oelmüller, Marquard,
Oeing-Hanhoff, samen met de uitvoerige geautoriseerde verslagen van een interdisciplinair
colloquium in W. Oelmüller u.a., Leiden, Paderborn, 1986. Overeenkomstig onze huidige
mogelijkheden wordt hier de nodige filosofische oriëntering geboden om tegen de achtergrond
van een joods-christelijk godsbegrip onze kennis te ontwikkelen en aan te zuiveren, waar
we geconfronteerd worden met de ervaring van het lijden, ook van hen naar wie namen als
Auschwitz en Hiroshima verwijzen.
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men in de ruimere zin van het woord als ‘gnosis’ dient te verstaan, - en niet wat
allerlei filosofische antropologieën ons over de mens vertellen, noch wat de resultaten
van de moderne wetenschappen ons in dit verband te bieden hebben.
Om te ervaren in welke situatie de mens zich op deze wereld bevindt leest Jonas
de gnostische teksten zowel in het perspectief van Heideggers existentiële analyse
als van het nihilisme dat Nietzsche poneerde. Waar iets als ‘gnosis’ in de geschiedenis
opduikt worden volgens Jonas oerfenomenen geëxpliciteerd die in iedere existentie
dienen beslecht te worden: afhankelijkheid van de wereld en persoonlijke vrijheid,
leven en dood, kommer en zorg, angst en veiligheid...7
Ook al heeft het werk van Jonas een bepaalde bijdrage geleverd tot het historisch
onderzoek van het verschijnsel ‘gnosis’, toch was dit niet in eerste instantie de
bedoeling ervan. Evenmin had zijn oeuvre de intentie om een einde te stellen aan
het debat dat door Hans Blumenberg werd ontketend met vragen als: is men in de
moderne tijd het verschijnsel ‘gnosis’ definitief te boven gekomen of kan men
tegenwoordig nog in een positieve zin over iets als ‘gnosis’ spreken, bijvoorbeeld
wanneer men de uitdrukking ‘christelijke gnosis’ hanteert?
Wat is nu volgens Jonas de eigenlijke situatie waarin de mens zich op deze wereld
bevindt? Vooral de joodse en christelijke teksten van gnostische oorsprong tekenen
volgens Jonas deze fundamentele mythe uit: de wereld is het werk van een boze
demiurg, een gesloten stolp vol onheil en - in tegenstelling tot de manier waarop de
Griekse Stoa zich dit voorstelde - een kosmos ontdaan van elke logica en van iedere
harmonie. De binnenste kern van de mens, het wereldloze pneuma, wordt van buiten
af in deze demonische wereld geworpen. Redding en verlossing uit deze kosmische
slavernij bestaat er voor dit pneuma maar door de herinnering aan de verloren
oorsprong, waarheen men teruggeroepen wordt door de kennis die de echte gnosticus
eigen is. Een beroemde formulering uit de gnostische school der Valentianen vat het
voorwerp van deze gnostische kennis samen als volgt: ‘wat ons vrij maakt is de
kennis van wie wij waren, van wat wij werden, van waar wij waren, van waarin wij
geworpen werden, van waarheen wij ons spoeden, van waarvan wij verlost worden,
van wat geboorte is en van wat wedergeboorte’.
Jonas interpreteert de mens door Heideggers existentiële analyse te bekijken vanuit
het perspectief der ‘gnosis’ en door de gnostische teksten te

7

H. Jonas, Gnosis und spätantiker Geist, Band I, Die mythologische Gnosis, Göttingen, 19643,
p. 15.
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lezen vanuit het perspectief der existentiële analyse. Nog radicaler dan Heidegger
treffen hem daarbij de gevolgen van de moderne wetenschap en techniek.
Volgens Jonas bestaat het door wetenschap en technologie gecreëerde onderscheid
tussen het gnostische en het existentialistische dualisme hierin: ‘de gnostische mens
is geworpen in een anti-goddelijke en daarom anti-humane natuur, terwijl de moderne
mens geworpen is in een natuur die gewoon onverschillig tegenover de mens staat...
Men heeft ieder antropomorfisme zo grondig uit het natuurbegrip geweerd, dat zelfs
de mens niet meer antropomorf mag worden of dat hij enkel nog een toeval van de
natuur mag wezen...’8.
In zo een onverschillige wereld is de situatie van vervreemding waaronder de mens
lijdt feitelijk nog scherper geworden. Die vaststelling dreef Jonas sinds circa 2O jaar
steeds meer naar een derde problematiek: het zoeken naar een nieuwe ethiek, en wel
onder het opschrift: ‘het beginsel verantwoordelijkheid’.

Een nieuwe ethiek
Hans Jonas verkondigt zijn boodschap over het godsbegrip met een persoonlijk
uitgedachte mythe. En zijn boodschap over de condition humaine met een
existentialistische lezing van gnostische teksten.
Sinds de jaren '70 echter wil Jonas een nieuwe ethiek ontwerpen: een ethiek voor
een technologische beschaving. En wel met het principe ‘verantwoordelijkheid’ als
basis. Op het eerste gezicht schijnt hij hierbij totaal andere paden te bewandelen.
Niet religieuze, mythische of metafysische consideraties staan hierbij centraal, maar
eerder ethische argumentaties en filosofische overwegingen die nauw met de natuur
en met de techniek verbonden zijn. En toch gaat het hierbij niet om een totaal andere
weg. Volgens Jonas zijn er vooral drie redenen waarom wij beslist een nieuwe ethiek
van doen hebben.
1. De burgerlijke en de marxistische vooruitgangsutopieën die tot op heden golden
zijn gewoon in elkaar gestuikt. Hierbij werd een steeds toenemende uitbuiting van
de natuur voorondersteld. Er is echter onze ervaring met ‘de grenzen van de groei’.
Er zijn de gevaren die verbonden zijn met een vredelievend en een militair gebruik
der atoomenergie, met de

8

H. Jonas, Zwischen Nichts und Ewigkeit, Göttingen, 1963, pp. 23 e.v.
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gentechnologie, met de verloedering van het milieu en, op bijna alle gebieden, met
de gevolgen der moderne technologie die de mens niet langer in de hand heeft. Dit
alles vergt nieuwe ethische en politieke beslissingen, andere gedragspatronen en
adequate juridische instellingen. Zo men de natuurlijke levensomstandigheden van
de mens wil bewaren dan heeft men niet langer een utopisch ‘beginsel hoop’ van
doen, maar wel een realistisch ‘principe verantwoordelijkheid’.
2. De bestaande ethiek is ontoereikend. Dit betreft zowel de klassieke Europese
ethiek der deugden met haar traditionele levensvormen alsook de moraal van Kant.
Hier gaat het immers om een menselijke verantwoordelijkheidszin en een zedelijke
plichtenleer die enkel overzichtelijke tussenmenselijke relaties kennen die op het
heden slaan. De bekommernis dat de mensen door hun groeiend technologisch
overwicht op de natuur wel eens de natuurlijke levensomstandigheden der komende
generaties zouden kunnen vernietigen, dat was een zorg die Aristoteles en Kant totaal
vreemd was, zoals Jonas terecht aanstipt. Nu bedreigen de moderne technologieën
echter niet alleen de mensen die tegenwoordig leven maar ook de levensvoorwaarden
van de komende generaties. Volgens Jonas dienen we derhalve onze
verantwoordelijkheid uit te breiden tot een soort Fernverantwortung. En de
categorische imperatief van Kant moeten we opnieuw formuleren als volgt: ‘handel
zo dat de gevolgen van uw doen verenigbaar zijn met een menswaardig bestaan in
de toekomst, wat betekent: verenigbaar met het recht van de mensen om voor
onbepaalde tijd verder te kunnen leven’9.
3. Het doorslaggevende tekort van de burgerlijke en socialistische
vooruitgangsutopieën en van de bestaande ethische systemen bestaat hierin dat zij
de natuur als geheel waardevrij bekijken. Daarom beschouwen zij de natuur slechts
als een middel voor menselijke doelstellingen en niet als een ontologisch of
metafysisch iets dat een doel op zichzelf zou kunnen vertegenwoordigen. In de
premoderne culturen vormde de natuur nog niet ‘een voorwerp van menselijke
verantwoordelijkheid’ en in het kader der toenmalige ‘technè’ was de omgang met
deze natuur ‘ethisch neutraal’10. Waar de natuur echter door de ‘losgeslagen
technologie’ zo door de mens onderworpen wordt dat zij op deze mens als de grote
schuldige reageert, daar is het volgens Jonas wezensnoodzakelijk dat er een nieuwe
niet-antropologi-

9
10

H. Jonas, Warum wir heute eine Ethik der Selbstbeschränkung brauchen, in Ethik der
Wissenschaften? Philosophische Fragen, hrsg. E. Ströker, München, 1984, pp. 75-86.
H. Jonas, Das Prinzip Verantwortung, Frankfurt, 1979, p. 22.
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sche ethiek tot stand komt die helemaal stoelt op de natuur als geheel. Deze nieuwe
ethiek dient een moeten te formuleren dat op het zijn der natuur gefundeerd is. Het
nieuwe principe ‘verantwoordelijkheid’ is dan ook op het zijn van de natuur gevestigd
en niet op de vrijheid noch op de menselijke ratio.
Het is Jonas' overtuiging dat men de ethiek vanuit de ontologie dient te funderen:
de wetten van het menselijke gedrag dient men uit de natuur van het geheel af te
leiden. En wel omdat het zelfverstaan van de mens van buiten af komt, m.a.w. uit
het verstaan van het geheel dient te volgen. En dit is het geval wanneer het geheel
er als dusdanig is of existeert, en niet als het geheel-voor-de-mens11. Hoe Jonas zich
een ontologische fundering van een dergelijke verantwoordelijkheid voorstelt,
demonstreert hij vooral aan de hand van ‘het tijdeloze oerbeeld van alle
verantwoordelijkheid’: de plicht en de verantwoordelijkheid die men voor zuigelingen
en nakomelingschap opneemt en die niet door een ethiek gefundeerd hoeft te worden.
Voor Jonas is dit ‘de elementaire menselijke oertypologie voor het coïncideren van
objectieve verantwoordelijkheid en subjectief verantwoordelijkheidsgevoel’12.
Hans Jonas hoort beslist tot hen die de laatste tijd het uitdrukkelijkst voor een nieuwe
ethiek en voor verantwoordelijkheid opkomen. En wel vanuit een ander natuurbegrip.
Geconfronteerd met nieuwe technologieën en met de problemen die hieruit
voortspruiten en die tot op heden nog niet echt bestonden, eisen tegenwoordig - net
als Jonas - ook nog andere denkers een nieuwe ethiek en zelfs een nieuwe politiek.
Als legitimatie bekleedt een nieuw gedachte ontologische of metafysische natuur
hierin een centrale plaats.
Tegen het natuurbegrip van de moderne wetenschap en vooral tegen de
evolutietheorie in eist Robert Spaemann dat men het teleologische natuurbegrip en
de traditionele kijk op het natuurrecht zou rehabiliteren13. Op analoge wijze zoekt
ook Klaus Meyer-Abich ‘wegen naar vrede met de

11

12
13

Jonas, Meyer-Abich en Spaemann doen tegenwoordig pogingen om op een zogeheten
niet-antropologische manier moraal en politiek te funderen vanuit een ontologisch of
metafysisch gefundeerde kijk op de natuur. Wat mijn kritiek in dit verband betreft, zie Für
einen Politikbegriff diesseits vort Moralisierung und Entmoralisierung des Politischen, in
W. Becker, W. Oelmüller, Politik und Moral. Entmoralisierung des Politischen?,
München/Paderborn, 1987.
H. Jonas, Das Prinzip Verantwortung, o.c., p. 171.
R. Spaemann, Philosophische Essays, Stuttgart, 1983.
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natuur’, - zoals overigens ook de titel van zijn boek luidt14. Een ‘fysiocentrisch’ mensen wereldbeeld dient een ‘antropocentrisch’ mens- en wereldbeeld te vervangen. In
voeling met religieuze - zelfs animistische - en platoonse denkbeelden eist hij een
‘kosmische rechtsgemeenschap van alle dingen’ die de rechtsgemeenschap der mensen
overstijgen moet en die de ultieme instantie zal wezen om een op waarheid
georiënteerde ethiek en politiek te legitimeren.15.
De gevolgen van de moderne technologieën scheppen ongetwijfeld problemen die
men echt niet de baas is. Geen ernstig mens kan dit aanvechten. Daarom heeft men
op praktisch vlak andere gedragspatronen tegenover de natuur van doen, die wij ten
dele trouwens al gerealiseerd hebben.
Zowel in de wetenschap, de economie en de politiek als in de publieke opinie is men
het echter in toenemende mate oneens of wij werkelijk nood hebben aan een nieuwe
ethiek die van de natuur uit dient gefundeerd te worden. Het probleem is of het wel
mogelijk en noodzakelijk is om een dergelijke nieuwe ethiek te funderen vanuit een
metafysische opvatting van de natuur.
De problematiek van een dergelijke nieuwe fundering van de ethiek kan men
trouwens verduidelijken aan de hand van bepaalde tegenstrijdigheden die in Jonas'
argumentatie zelf verscholen liggen. Een drietal voorbeelden:
1. Volgens Jonas is een nieuwe ethiek en haar fundering op het principe
‘verantwoordelijkheid’ noodzakelijk. Als solide basis van waaruit men argumenteren
kan, beschikt men immers in de moderne samenleving niet langer over het
joods-christelijke geloof. Daarom moet het verstand en de eigen ervaring van de
mens voortaan een dergelijke basis leveren. Wij kunnen niet langer eenvoudigweg
terugvallen op religieuze fundamenten die tegenwoordig niet meer bestaan.
Maar anderzijds schrijft Jonas toch: het is voor mij uiterst problematisch of het
funderen van een ethiek die los van een religieuze vooronderstelling staat als
intentieverklaring echt overtuigend werkt en ook werkelijk realiseerbaar is zonder
uiteindelijk ergens op bepaalde geloofsrestanten terug te vallen16. Vooral religieus
gefundeerde begrippen als ‘eerbied’, ‘piëteit’, ‘huiver’ en het ‘heilige’ bekleden
derhalve in de ‘nieuwe ethiek’ van Jonas

14
15
16

K.M. Meyer-Abich, Wege zum Frieden mit der Natur, München/Wien, 1984.
O.c., p. 80.
H. Jonas, Warum wir heute eine Ethik der Selbstbeschränkung brauchen, o.c., pp. 76 en 80.
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een centrale plaats. Men kan zich de vraag stellen of wij kunnen beschikken over
een nieuwe ethiek die de extreme krachten zal aan banden leggen waarover wij
tegenwoordig beschikken, zonder dat wij de categorie van het heilige restaureren die
door de wetenschappelijke Aufklärung zo grondig werd verwoest17.
Als Jonas de huidige toestand juist analyseert en men tegenwoordig het einde en
de uitholling van de joods-christelijke godsdienst kan constateren, hoe is het dan
mogelijk om een nieuwe ethiek te funderen die precies deze religie als
vooronderstelling koestert?
2. Jonas' consideraties over het godsbegrip, over de condition humaine en over de
moderne wetenschap en techniek hebben als resultaat dat alle traditionele metafysische
en antropomorfe natuurvoorstellingen ontkracht of verdwenen zijn. Volgens hem
kan de natuur niet langer begrepen worden zoals de Grieken zich de kosmos
voorstelden of zoals het joods-christelijke geloof traditioneel de scheppingsorde voor
ogen stond. Via het biologische en culturele evolutieproces is de natuur voor de mens
iets vreemds en onverschilligs geworden dat geen antwoord meer biedt op onze
vragen. Ook andere denkers vertrekken tegenwoordig van een dergelijke ervaring
der natuur: Jacques Monod, Albert Camus, Hans Blumenberg, Leszek Kolakowski,
enz. Zo dit klopt, hoe is een nieuwe ethiek dan mogelijk die pretendeert niet
antropocentrisch in het verstand en de wil van de mens gelegen te zijn, maar wel in
het zijn der natuur dat als iets ontologisch en metafysisch wordt gedacht?
3. Ook het gebruik van het voor Jonas zo centrale begrip ‘verantwoordelijkheid’,
vooral als principe of beginsel, vormt iets tegenstrijdigs. Je moet Jonas gelijk geven
waar hij stelt dat wij nood hebben aan het verantwoordelijk handelen van individuele
mensen of van sociale en politieke groeperingen om het hoofd te kunnen bieden aan
de gevolgen van de moderne technologie, en niet aan moraliserend gepraat met een
apocalyptisch scenario, noch aan programma's die zich van elke moraal hebben willen
ontdoen. Iedereen kent voorbeelden van een dergelijk verantwoordelijk handelen,
zoals wetenschapslui die bepaalde niet te verantwoorden experimenten afbreken,
ook als zij hiermee het risico lopen op het vlak van hun beroep zelfmoord te plegen.
Maar bij Jonas met zijn nieuwe ethiek gaat het toch nog om iets meer. Door een
verruiming en een hypostasiëring of zelfstandig maken van het begrip
‘verantwoordelijkheid’ beoogt hij een soort Fernverantwortung, een principe
verantwoordelijkheid dat op heel

17

H. Jonas, Das Prinzip Verantwortung, o.c., p. 75.
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de toekomstige mensheid slaat en op de voor die mensheid zo levensnoodzakelijke
natuur18
In een briefwisseling met Jonas heeft Bultmann al terecht op het probleem gewezen
dat gepaard gaat met een verruiming van het begrip verantwoordelijkheid waardoor
men het domein van het ethische en het politieke zou verlaten. Bij Jonas omvat
verantwoordelijkheid - volgens Bultmann - iets drieledigs: het slaat allereerst op het
binnenwerelds handelen, vervolgens op het domein van het eeuwige, en ten slotte
op de communicatie van het eeuwige met het wereldse. Wij zijn onsterfelijk omdat
wij ons inzetten voor de bedreigde opdrachten van het sterfelijke leven en omdat wij
de lijdende onsterfelijke God helpen19.
Voor veel concrete eisen en aanbevelingen van Jonas kan men beslist geldige redenen
aanvoeren, b.v. wat de medische ethiek, de ecologie of het genetisch onderzoek
betreft. En ook waar hij stelt dat wij niet kunnen verzaken aan instituties die via
sancties in staat moeten zijn om bepaalde veranderingen van het menselijke gedrag
af te dwingen20. Tegenwoordig strijden er burgers voor de waardigheid van het
menselijke leven en tegen clonen en tegen bepaalde experimenten met het menselijke
leven. Dit geschiedt ook wanneer zij er niet van uit kunnen gaan dat hun eisen
deduceerbaar zijn uit een principe verantwoordelijkheid dat in de natuur zelf
gefundeerd zou zijn. In de Westerse parlementaire democratieën en ook elders bestaat
er voor de burgers een hele waaier van ultieme motieven en vooronderstellingen, bij
hun strijd en hun discussie over wat er moreel, juridisch en politiek gedaan dient te
worden tegenover de onverwerkte problemen die het gevolg zijn van de moderne
technologie.
Hans Jonas kreeg in 1987 de vredesprijs van het Duitse boekwezen omdat hij behoort
tot die filosofen die tegenwoordig in wetenschappelijke kringen en bij de publieke
opinie heel wat aandacht, instemming en kritiek oogsten. En wel op grond van hun
stellingname in verband met een geloofwaardig godsbegrip; in verband met een
nieuwe interpretatie van de mens; of in verband met het principe
verantwoordelijkheid... Hoe verklaar je dat?
Bepaalde stemmen in Duitsland zullen zeggen dat dit komt omdat het hier
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H. Jonas, Warum wir heute eine Ethik der Selbstbeschränkung brauchen, o.c., p. 83.
H. Jonas, Zwischen Nichts und Ewigkeit, o.c., p. 65.
H. Jonas, Warum wir heute eine Ethik der Selbstbeschränkung brauchen, o.c., p. 83.
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over ‘conservatieve’ onderwerpen gaat die weer, na het zogeheten spirituele keerpunt
der jaren '80, de aandacht trekken. Andere mensen zullen Jonas' belangstelling voor
mythe en gnosis verbinden met de thans gebruikelijke postmoderne kritiek op de
Europese logos en de Westerse rationaliteit of met de speurtocht van de mens die
tegenwoordig op zoek is naar een onmiddellijk aanvoelen en begrijpen van zichzelf
en van de wereld. Maar beide overwegingen volstaan niet. Hans Jonas behoort immers
tot die denkers die door hun stellingname een discussie op gang hebben gebracht
over fundamenteel menselijke themata die lange tijd vergeten of taboe waren in een
landschap waar kortstondige ideeën van politieke of wereldbeschouwelijke aard een
regelrechte mode waren geworden. Wanneer tegenwoordig niet alleen joden en
christenen of niet-religieuze mensen, maar ook wetenschapslui, economen en politici
deze discussiepunten aanvaarden en verder ontwikkelen, dan dient men Hans Jonas
als waarschuwende en inspiratieve figuur werkelijk dankbaar te zijn.
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Reïncarnatie
Een Indisch erfgoed
Winand Callewaert
De echtgenote van mijn leraar Sanskriet in Banaras kon maar niet aannemen dat er
ergens op onze aardbol mensen zijn die niet weten dat de ‘ziel’ na het overlijden van
het huidig lichaam in een ander lichaam herboren wordt. Voor haar staat het vast:
het ‘zielsprincipe’ dat mijn lichaam bezielt, of beter het ‘zelfprincipe’ dat dit lichaam
verbindt met het Zelf, komt in een cyclus van 8,4 miljoen hergeboortes terug in
andere lichamen. In de Indische context is de term ‘reïncarnatie’ een foutieve vertaling
van de gebruikelijke term punar-janma of ‘opnieuw-geboorte’. De letterlijke vertaling
van re-in-carnatie is immers een ‘opnieuw-verschijnen-in-het-vlees’. Voor de Indiër
loopt de cyclus van hergeboortes echter van het plantenrijk tot het dierenrijk en
tenslotte tot een menselijke verschijning (en omgekeerd).

‘Ziel’ en karma
Hiermee heb ik reeds enkele belangrijke begrippen geïntroduceerd. Zolang wij onder
‘ziel’ het geestelijk principe verstaan als onderscheiden van het ‘lichaam’, dan kunnen
we die term niet gebruiken in verband met reïncarnatie, zoals die in de Indische
context wordt opgevat. Voor de Indiër (hindoes, boeddhisten, jains, sikhs en anderen)
zijn er op zijn minst drie werkelijkheden: het vergankelijk lichaam, een astraal lichaam
dat als een sluis functioneert voor de indrukken uit vorige levens, en tenslotte het
‘zelf’ dat mij doet participeren aan het Zelf (wat sommigen als het ‘Goddelijke’
vertalen).
Samen met het begrip ‘ziel’ is ook het begrip karma wezenlijk voor een juist
verstaan van ‘her-geboorte’. Met zijn letterlijke betekenis van ‘daad, handeling’
verwijst de term karma naar de goede of slechte daden uit vorige levens die de
kwaliteit van het huidig leven bepalen. Karma is een wetmatigheid die de kosmos en elk individu - beheerst en onderwerpt
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aan twee regels: 1) elke handeling heeft zijn gevolgen (nu en vooral) later, en 2)
alleen het individu draagt de gevolgen van die handeling (nu of later).
De eerste regel wijst erop dat met de term karma niet alleen de daad, maar ook de
wetmatigheid van ‘vergelding in een later bestaan’ wordt bedoeld. De verdiensten
en schuld die een persoon tijdens meerdere levens heeft opgestapeld blijven op zijn
‘ziel’ - het ‘astraal lichaam’, zeggen sommigen - geschreven als vlekken op een
spiegel. Die worden maar uitgewist door een gepaste levensstijl in volgende geboortes.
Deze causaliteitswet is even sterk ingebouwd in de kosmos als de wetten die de
rotatie van planeten beheersen. De meeste theïstische systemen in India (er zijn ook
non-theïstische richtingen en voor hen stelt het probleem zich niet) nemen aan dat
ook God aan die wet van het karma onderworpen is. God kan de wetmatigheid niet
onderbreken of veranderen. Dat houdt natuurlijk verband met de lijdensvraag: als
God goed is en almachtig, waarom laat Hij dan al dat lijden toe? Voor de Indische
theïst luidt het antwoord: in Zijn goedheid schept God telkens opnieuw andere
lichamen en werelden om ‘zielen’ de kans te geven in de materie te verschijnen.
Zodoende kunnen die zielen ofwel het gepaste lijden ondergaan als boete voor
vroegere wandaden, ofwel kunnen ze hun positief krediet en hun kans op bevrijding
verhogen. Het staat als een paal boven water: wie het nu goed heeft wordt in feite
beloond voor vroegere daden. Aangezien de wet van het karma inhoudt dat niet alle
gevolgen van handelingen in het huidig bestaan kunnen worden ondergaan, is
her-geboorte noodzakelijk. En, God is het aan Zijn goedheid verplicht om nieuwe
lichamen en werelden te scheppen. De hergeboorte is dus een noodzakelijk gevolg
van de wet van het karma.
De tweede regel houdt in dat de gevolgen van handelingen niet kunnen worden
overgedragen van één persoon op een ander. Elk individu is verantwoordelijk voor
eigen daden en alles wat je overkomt is dan ook het gevolg van je eigen daden.
De meeste Indiërs kunnen zich in deze eenvoudige definitie van karma herkennen.
Over meer genuanceerde details bestaat er echter geen eensgezindheid in de bronnen
uit het verleden, in de verschillende, hedendaagse Indische gedachtenstromingen en
in de interpretaties door onderzoekers aan de term karma gegeven. Het probleem
wordt vooral complex omdat voor elke, zelfs tegengestelde interpretatie, een of ander
citaat kan worden aangehaald. Het is ook moeilijk uit te maken wat nu eerst gegroeid
is: de overtuiging dat de ‘ziel’ telkens opnieuw in een ander lichaam verschijnt, of
de wetmatigheid van het karma.
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De cyclus van de hergeboortes
De 8,4 miljoen hergeboortes van de levenscyclus heeft niemand nagetrokken. Het
is een symbolisch getal voor ‘ontelbaar’. Elke ziel heeft vóór het huidig bestaan
ontelbare bestaansvormen gekend en de meesten zullen nog dikwijls terugkeren. In
onze cultuur kennen wij ‘eeuwigheid’ slechts toe aan God. In India heeft ook de
cyclus van hergeboortes geen begin. Een ‘eerste’ karma is er dus nooit geweest.
Theologen die hun wortels hebben in het judaïsch wereldbeeld en godsbeeld zien de
eeuwigheid van de ziel slechts in één richting: vanaf de ‘schepping’ tot aan de eeuwige
schouwing of verdoemenis. Voor de Indiër is de ‘ziel’ eeuwig in twee richtingen.
De ‘zielen’, onderworpen aan de wetmatigheid van hergeboorte, hebben sinds alle
eeuwigheid bestaan. Of liever, ze ontstaan tegelijk met elke nieuwe cyclus van
schepping en vernietiging waaraan het universum en zelfs God zijn onderworpen,
en dit sinds alle eeuwigheid. Toch zijn er uitzonderingen. Eeuwenlang heeft de
Indische filosofie gepoogd de middelen te beschrijven die je kunt aanwenden om uit
die cyclus weg te geraken. Ascese en onthechting zullen je in alle geval goed op weg
helpen. Voor sommigen kan de ontsnapping uit de cyclus van hergeboortes ook
betekenen dat het Ego ofwel ‘verdwijnt’, opgeslorpt in het Goddelijk Zijn, ofwel een
zeker voortbestaan kent in goddelijke schouwing. Al naargelang de theïstische,
mystieke en devotionele geladenheid van de specifieke traditie, zal ook de interpretatie
van de ‘bevrijding’ verschillend zijn. En we weten nog altijd niet wat het eerst kwam:
het inzicht in de wetmatigheid van het karma of in de noodzaak van hergeboortes.
De twee hangen in feite zeer nauw samen en over de ene spreken is tegelijk ook de
andere situeren.

Oorsprong en verwerking
Omtrent de oorsprong van dit gedachtengoed bestaan er verschillende hypothesen.
Voor een goed begrip moet ik even de vroege geschiedenis van India in herinnering
brengen. Vanuit Zuid-Rusland zou zich rond 2500-2000 vóór Christus een
volksverhuizing hebben voorgedaan. Van deze mensen weten wij dat ze van ‘Arische’
oorsprong zijn, een Indo-Europese taal spraken en hymnen zongen voor de Zon, de
Wind, de Regen, het Vuur enz. Het vuuroffer, karma geheten, was hun medium om
die goden te bereiken en te beïnvloeden. De grote macht van de priesters (Brahmanen)
hangt samen met dit vuuroffer: zij kenden de preciese Sanskrietformules om die
offers juist uit te voeren, en voor niet-Brahmanen was Sans-
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kriet taboe. De hymnen van die nomaden werden in het oude Iran gebundeld in de
Avesta. In Indië vormden ze de Veda's. Die Indo-Arische stammen kenden een
klasse-indeling (later tot kasten ontwikkeld) toen ze in Noordwest India binnenvielen
en er een lokale, ‘tribale’ bevolking aantroffen. Door hun militair en wellicht ook
cultureel overwicht verdreven ze de tribalen naar (minder vruchtbare) heuvelstreken.
Tenslotte is er ook nog de Dravidische bevolking, die nu vooral in Zuid-India woont.
Toen de Indo-Ariërs India binnenvielen waren de laatste sporen van de Indus-vallei
beschaving reeds verdwenen. Vanaf 3500 v.C. trof men - zo blijkt uit 30 jaar
opgravingen - een zeer ontwikkelde stadscultuur aan in het huidige Pakistan en
West-Indië.
Vanaf de jaren 800 v.C. worden de filosofische reflecties van de Indo-Europeërs
gekristaliseerd in de Oepanishaden. En rond de jaren 500 zien we het ontstaan van
twee ‘protestantse’ bewegingen, met name de jains en de boeddhisten. Vooral de
boeddhisten zullen de idee van karma verder uitwerken en verspreiden over geheel
Azië. Met Pythagoras zien we in Griekenland een bijna gelijktijdige uitwerking van
deze theorie.
Het jainisme, boeddhisme en het latere hindoeïsme zijn aparte ‘religies’, die de
volgende eschatologische kenmerken gemeen hebben:
- Een theorie van her-geboorte die een cyclische continuïteit postuleert, waardoor
de dood in feite maar een zeer tijdelijk verschijnsel is in de kringloop van
geboorte, dood en her-geboorte. Derhalve is het belang dat men in dit systeem
hecht aan de enkele decennia die wij als mens in dit lichaam vertoeven, geheel
anders dan in een judaïsche context.
- Een theorie van karma die postuleert dat het huidig bestaan bepaald is door de
ethische graad van vroegere levens.
- Een theorie over het bestaan waardoor alle levende wezens in éénzelfde cyclus
van continuïteit zijn opgenomen.
- Een theorie van bevrijding die er in bestaat dat het Ego weg geraakt uit die
cyclus. Al naar gelang de meer of minder theïstische instelling van het systeem
(jainisme en boeddhisme zijn non-theïstisch) zal ook de ‘bevrijding’ anders
genuanceerd zijn.
In deze drie grote systemen zien we duidelijk een karma eschatologie, d.w.z. een
idee over het ‘leven later’ dat nauw verbonden is met een ethische wetmatigheid. De
bijdrage van de Indische denkers en zieners zou hierin bestaan hebben dat zij de
(pre-Vedische?) hergeboorte-eschatologie hebben uitgewerkt tot een karma
eschatologie.
Als we peilen naar de oorsprong van het ‘karma-hergeboorte’-inzicht op het Indiase
subcontinent, brengen verwijzingen in de literatuur ons niet verder in het verleden
dan de Oepanishaden (vanaf de 6e eeuw v.C.) en de
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heterodoxe bewegingen (jainisme en boeddhisme). Maar de ritus van shráddha, reeds
bestaande in de Vedische tijd, houdt nauw verband met de idee van ‘leven na de
dood’, ‘overdracht van verdienste’ en ‘zoeken naar bevrijding’. De ritus is de plicht
van de nabestaanden om, tien dagen lang, symbolisch voedsel te offeren ten behoeve
van de overledene. Deze ritus kan maar ten volle resultaat opleveren als hij kan
uitgevoerd worden door een zoon. Anders gaat de overledene naar de hel of naar een
soort limbo. De zoon maakt het mogelijk dat de vader een kans krijgt om in een
volgend lichaam neer te dalen. In deze rite lopen dood en geboorte parallel naast
elkaar, want de offerande heeft als resultaat dat een ‘tussenlichaam’ wordt ‘gemaakt’.
Door de offerande van de eerste dag wordt het hoofd gemaakt, verder de hals, de
schouders enz. Op een bijna identieke manier wordt, na een geboorte, een ritus van
tien dagen uitgevoerd, waarop telkens geofferd wordt om een deel van het lichaam
te ‘scheppen’. Uit deze parallel kan men het nauw verband tussen sterven en (opnieuw)
geboren worden afleiden.
Een andere term voor shráddha is pindadán of het ‘aanbieden van de pinda’. De
pinda is een bal gekookte rijst, gemengd met zaadjes, melk, boter en honig. Deze
pinda wordt ook uitdrukkelijk vermeld als een symbool voor menselijk sperma. In
de samenstelling van de pinda is melk een belangrijk onderdeel, symbolisch voor de
vrouwelijke seksuele kracht. In deze context is de symboliek van rijst ook belangrijk.
In Zuid-India wordt de coïtus vergeleken met een moeder die haar kind rijst voedt,
en in Tamil wordt het (Sanskriet?) woord pinda gebruikt voor embryo én voor
rijstzaad. De (jonge) rijstplantjes worden vergeleken met kinderen: vrouwen zorgen
er voor en planten ze op het veld dat door mannen wordt geploegd en klaargemaakt.
Sommige geleerden plaatsen de Indische oorsprong van de hergeboorte theorie
dan ook in een tribaal verband. Zij zien een bevestiging van deze tribale oorsprong
in het feit dat - in tegenstelling tot de bewoners van de Indus- vallei beschaving in
het derde millenium v.C. - de tribalen rijstverbouwers waren (de Ariërs waren
aanvankelijk nomaden). De rijst zou bijzonder symbolisch zijn voor dood-leven,
seksualiteit en een her-geboorte inzicht. Er is een cyclus van zaaien, een cyclus van
planten en een cyclus van oogsten. Er is een samenwerking tussen de man die zaait
en de vrouwen die uitplanten; je kunt rijst meerdere keren per jaar oogsten enz. Mede
omwille van de rijstsymboliek, aanwezig in de shráddha ritus vanaf de vedische tijd,
kunnen we wellicht stellen dat de oudste wortels van het cyclisch geloof te zoeken
zijn in pre-vedisch India.
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De Veda's en de Oepanishaden
In de vroege en specifiek Brahmaanse teksten zoals de Veda's en de Oepanishaden
zijn er slechts schaarse verwijzingen naar de hergeboorte theorie. De vedische mens
had drie idealen: materiële welvaart (artha), sociale ordening (gebrekkige vertaling
van dharma) en genoegens (kam). Het vierde ideaal ‘bevrijding’ (moksha) is pas
eeuwen later een zorg geworden. De doden gingen naar een hemel, een plaats van
eeuwige rust. De vedische eschatologie was paradijselijk, maar niet van ethische
aard. Voor de boeven was er wel een soort hel, maar de grote overtredingen hadden
meer te maken met inbreuken tegen rituelen en taboes dan met immorele daden. De
latere, filosofische overwegingen weerspiegeld in de Oepanishaden horen nog wel
bij de vedische literatuur, maar vertonen al duidelijk de invloed van de ‘ascetische’
bewegingen waaruit in de 6e eeuw v.C. het jainisme en het boeddhisme zijn ontstaan.
Hoewel de denkers van de Oepanishaden diep nadachten over het hiernamaals, waren
ze niet erg begaan met ethische overwegingen. De ‘verlichte’ in de Oepanishaden
staat boven de moraliteit.
De sluimerende ‘hiernamaals’-theorie merkbaar in de Oepanishadenliteratuur
kreeg een ethische basis in de ascetische hervormingsbewegingen rond Boeddha en
Mahavir, respectievelijk het boeddhisme en het jainisme. De Oepanishaden zijn het
produkt van teruggetrokken asceten en rondtrekkende zoekers die alleen met hun
eigen zaligmaking bezig waren. De boeddhistische en jain monniken waren asceten
die ook preekten en bekeerden. Zij hebben aan de eschatologie een ethische basis
gegeven. Voor de asceet van de Oepanishaden bestond het ideaal er in zich terug te
trekken uit de maatschappij, en dus was voor hem een overweging over moraliteit
minder belangrijk. Voor de jain en de boeddhist was ‘bevrijding’, in zijn aardse en
geestelijke betekenis, te realiseren in een sociale, en dus morele context.

De bijdrage van het boeddhisme
Als we een onderzoek verrichten naar de bijdrage van het vroege boeddhisme aan
de ontwikkeling van de karma-hergeboorte theorie stoten we voortdurend op citaten
van de Boeddha en op gesprekken die hij heeft gehouden met personen die om meer
uitleg vroegen. Daarbij moeten we onmiddellijk opmerken dat er geen enkele
zekerheid over bestaat dat de Verlichte ooit deze uitspraken zou hebben gedaan. Die
uitspraken weer-
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spiegelen wel wat er in de maatschappij en de omgeving van de ‘Prins uit Nepal’
leefde in 6e-5e eeuw vóór Christus. Uit die conversaties blijkt dan ook dat de Boeddha
- om hem als belangrijke katalysator te noemen - een zeer grote invloed heeft
uitgeoefend op het gedachtengoed van India. Beroemd is zijn uitspraak dat hij in één
van zijn hallucinerende dromen ‘voortdurend de wezens zag weggaan en terugkomen
in een ander lichaam; en dat hun mooie of lelijke, arme of rijke verschijning
afhankelijk was van hun kamma’ (Pali voor karma in het Sanskriet). Vooral het
tweede deel van die uitspraak is opvallend nieuw in vergelijking met wat we in de
Oepanishaden aantreffen.
Om het grote verschil met ons Westers denkpatroon nog even te onderlijnen,
moeten we het mensbeeld voor ogen houden dat de Boeddha ons voorhoudt. De mens
bestaat volgens hem uit vijf ‘deeltjes’ (khanda): het materiële lichaam, gevoelens,
waarneming, ingesteldheid en bewustzijn. Met de Grieken spreken wij slechts van
ziel en lichaam. Zoals een rivier die aan onze voeten voorbijvloeit elk moment
verschillend is, is de samenstelling van deze vijf elementen nooit gelijk. Die ‘deeltjes’
zijn onderworpen aan een voortdurende wet van verandering. Heel belangrijk daarbij
is te noteren dat volgens de Boeddha (wat Boeddhisten er later van maakten is een
andere zaak) er op geen enkel moment kan gezegd worden dat de samenstelling van
die vijf elementen een ‘ego’ kan zijn, een ‘zelf’, een ziel of een ‘persoon’, in onze
opvatting. Hier stoten we op wat in onze ogen een contradictie is: als er geen ziel of
persoon is, hoe kunnen we dan spreken van overdracht van de gevolgen van karma
naar die persoon in een volgend lichaam? Die paradox wordt in de vroege gesprekken
handig omzeild. Op de vraag of er een ‘zelf’ (attā voor Sanskriet ātmă) is, behoudt
de Boeddha het stilzwijgen. Als zijn gesprekspartner vraagt of zijn stilzwijgen beduidt
dat er dus geen ‘zelf’ is, blijft de Boeddha zwijgen. De volgende dag geeft hij een
verklaring aan zijn leerlingen: ‘Als ik zeg dat er een zelf is word ik aangevallen
omdat ik “bestaan, zijn” toeken aan het zelf, en voor mij is alles vergankelijk, niet
permanent. Als ik zeg dat er geen zelf is duwt men me in het kamp van de nihilisten
die geen karmahergeboorte aannemen en dat kan de gewone gelovigen in de war
brengen. Dus neem ik de middenweg en ik zwijg’.
Een gelijkaardig, enigmatisch antwoord geeft de Boeddha op de vraag: ‘Wie
ondergaat de gevolgen van een daad? Is het de “persoon” die de daad gesteld heeft
of een ander “individu”’? Om de massa niet in de war te brengen vertelt de Boeddha
dat ‘het opnieuw geboren wezen niet gelijk is aan het vorige en ook niet verschillend’.
De overvloed aan dialogen rond dit thema wijst er op dat die vraag ‘in’ was in zijn
tijd en dat in zijn
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omgeving de ethische eschatologie tot ontwikkeling kwam. Eeuwenlang heeft men
daarover verder nagedacht en geredetwist. Het resultaat is een groot aantal ‘scholen’
die elk hun opinie hebben. Tot in de kleinste details weten sommige te vertellen dat
zo en zo een daad tot zo en zo een straf, in zo en zo een volgend bestaan zal leiden.
In het Tibetaanse Dodenboek bv. worden de hallucinaties en dromen en kwellingen
beschreven die de ‘ziel’ ondergaat tijdens de periode (van 40 dagen) die volgt op het
sterven van het lichaam. De bedoeling is de monnik hiervoor te waarschuwen en
hem middelen aan de hand te doen om zich daartegen te wapenen.

Open vragen
Met de hergeboorte-karma theorie kan je veel richtingen uit en veel vragen blijven
open. Wie is uiteindelijk verantwoordelijk voor een daad, waar is de vrije wil? Als
een daad uit een vorig leven mijn huidige situatie bepaalt, is het dan een daad door
‘mij’ gesteld? Een ‘mij’ dat ik niet ken, zeker niet in de opeenvolging van
verscheidene hergeboortes. Over zulke daad kan ik dus ook geen spijt hebben. Een
slechte daad kan mijn fout zijn, maar in feite ook weer niet; net zoals een misdaad
die door iemand wordt bedreven in een tijdelijk moment van zinsverbijstering. Of,
als je in dit leven uitboet wat je in vroegere levens verkeerd hebt gedaan, mag iemand
je dan wel in je armoede helpen? Ontneemt diens caritas je niet de kans om door
lijden je zonden uit te boeten? Telkens ik in India aan iemand die vraag stelde, kreeg
ik steevast hetzelfde antwoord: een rijke moet de arme helpen om zodoende zelf
verdiensten te verwerven. De arme zal wel aan zijn boete geraken, ook als je hem
een aalmoes geeft.
Soms wordt hier de wortel gezocht voor het groot verschil tussen boeddhisme en
de christelijke traditie. In het boeddhisme is het individu maar een zeer tijdelijk
verschijnsel, dat nog veel keer zal terugkomen. In zijn huidige verschijning krijgt
dit ‘individu’ een kans om vroegere wandaden uit te boeten en voor volgende levens
positief krediet te verzamelen.
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De Harmel-doctrine
Mythe of realiteit?
Jörgen Oosterwaal
De Harmel-doctrine kent sinds het midden van de jaren tachtig een heuse revival.
Vriend en vijand zwaaien ermee. Regering en oppositie bevechten elkaar... met
hetzelfde wapen. Vanwaar deze verwarring? Overspannen verwachtingen van de
zijde van de oppositie? Of een al te minimalistische interpretatie van de minister van
Buitenlandse Betrekkingen?
In de recente regeringsverklaring, waar socialisten en christen-democraten elkaar
dan toch gevonden hebben, lezen we het nogmaals: ‘De regering zal, in het licht van
de Harmel-politiek, de dialoog en de samenwerking, in het bijzonder op het
economisch en handelsvlak, met de Oosteuropese landen intensifiëren, daarbij zal
geen van de elementen vervat in de drie korven van de Akte van Helsinki uit het oog
worden verloren’.
Anderzijds wordt dezelfde bewindslieden verweten de Harmel-doctrine in de
ijskast te hebben gestopt. De fundamentele vraag die hier rijst is die naar de
continuïteit/discontinuïteit van de Belgische Ostpolitiek.

Continuïteit of discontinuïteit?
Vormt de zgn. Harmel-periode (1966-1973) een oase in de woestijn van de Belgische
Ostpolitiek? Voor L. Tindemans, minister van Buitenlandse Betrekkingen, is het
antwoord duidelijk. In zijn professoraal afscheidscollege aan de KU Leuven (4 mei
1988) stelde hij onverbloemd: ‘De Harmel-doctrine werd toegepast vóór, tijdens en
na de periode Harmel. In feite trouwens is het geen doctrine, maar een uiting van
gezond verstand’. Hij verwees hiervoor ondermeer naar Van Zeeland die reeds in
1950 in het parlement verklaarde: ‘En parallèle avec notre réarmement, il nous
appartiendra de saisir toutes les occasions pour rechercher un terrain d'entente. Ces
deux attitudes, loin d'être contradictoires, s'épaulent mutuellement. Plus
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nous serons forts, plus nous nous rapprocherons de l'équilibre des armements, et plus
nous aurons de chances que soit écoutée de l'autre côté la voix de la raison, de la
modération, de l'équilibre’1.
‘Ook Spaaks politiek evolueerde spoedig naar een dubbele houding: verdediging
en contacten, zo mogelijk akkoorden. Pierre Harmel hechtte zijn naam aan het
binomium: flinkheid en openheid. En Van Elslande maakte Helsinki mee’,
argumenteerde Tindemans verder.
R. Coolsaet, medewerker van het Studiecentrum Emile Vandervelde Instituut
(S.E.V.I.) en auteur van het recent verschenen en interessant boek Buitenlandse
Zaken, is het daar helemaal niet mee eens. In zijn ogen is Harmel de witte raaf. Na
1973, schrijft hij, veranderde het Belgische diplomatieke optreden. Zowel de kwaliteit
als de kwantiteit van de contacten tussen België en Oost-Europa nam af. Coolsaet
spreekt over de ‘verzanding van de Harmel-ervaring’. De post-Harmelianen ontbrak
het aan een eigen bijdrage in de Europese en Atlantische politiek. En volgens Coolsaet
is met Leo Tindemans het Belgisch buitenlands beleid opnieuw een louter ideologische
koers gaan varen, gebaseerd op Spaaks drie dogma's: het allesoverheersend belang
van de Atlantische gemeenschap, de beperking van de Europese constructie tot zijn
economische component, supranationaliteit in de mate van het mogelijke.
Tegenover de continuïteitsthesis die Tindemans aanhangt, plaatst Coolsaet dus de
discontinuïteit. Wie heeft gelijk? Om hierop een genuanceerd antwoord te kunnen
geven is het noodzakelijk de Belgische Ostpolitiek vanuit tenminste drie
analyseniveaus te benaderen: het internationale, het nationale en het individuele
niveau. Vooraleer tot een dergelijke analyse over te gaan, zullen we eerst in kort
bestek de inhoud van de Harmel-doctrine uiteenzetten.

De Harmel-doctrine
Op de NAVO-raad van december 1966 stelde de Belgische minister van Buitenlandse
Zaken, Pierre Harmel, voor een onderzoek te wijden aan de toekomstige taken van
het Bondgenootschap. De raad stemde hiermee in. Een jaar later was er een rapport
klaar dat unaniem werd aanvaard. Kort samengevat stelde het rapport vast:
1) dat de internationale toestand, sinds in 1949 het Noord-Atlantisch ver-

1

Parlementaire Handelingen, Kamer, 1950-1951, 29 november, 1950.
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drag werd ondertekend, ingrijpend gewijzigd is. De politieke taken van het
Bondgenootschap hebben een nieuwe dimensie gekregen (art. 4).
2) dat het Bondgenootschap twee belangrijke functies heeft: a) de handhaving van
een voldoende militaire kracht en een politieke samenhorigheid; b) streven naar
vooruitgang in de richting van meer stabiele betrekkingen (art. 5).
3) dat de bondgenoten maatregelen zullen nemen ter bevordering van de
ontspanning tussen Oost en West. Het uiteindelijke politieke doel van het
Bondgenootschap is in Europa te geraken tot een rechtvaardige en blijvende
vreedzame orde, vergezeld van passende waarborgen voor de veiligheid (art.
9).
Dat is wat je de Harmel-doctrine sensu strictu zou kunnen noemen. Harmel drong
er echter verder bij de bondgenoten op aan dat de ontwikkelde ideeën in de praktijk
zouden worden gebracht. Dat de doctrine zou ingevuld worden op het terrein. Zelf
gaf hij het voorbeeld. Via het opdrijven van de bilaterale contacten, via een actieve
inbreng in internationale organisaties als de UNO en de NAVO en via de taak die
België opnam als boodschapper tussen Oost en West, trachtte Harmel de spanningen
tussen de beide antagonistische blokken te reduceren.

Het internationale niveau
België als klein, ontwikkeld, democratisch land is met zijn buitenlands beleid aan
externe beperkingen gebonden. De Amerikaan Rosenau stelt in zijn gezaghebbende
studie The Scientific Study of Foreign Policy zelfs dat de invloeden van buitenaf in
dergelijke landen het zwaarste wegen op de buitenlandse beleidsvorming. Noch het
Harmel-, noch het Tindemansbeleid kan je dus los zien van het internationaal politiek
klimaat waarin het gedijde. De Harmel-oefening is bijvoorbeeld voor een aanzienlijk
deel de belichaming van een evolutie in de Oost-West verhoudingen die zich, in
horten en stoten, sedert 1953 begon af te tekenen. De dood van Stalin, Chroesjtsjovs
vreedzame coëxistentie, de reductie van de Sovjet militaire uitgaven tussen 1964-1966,
het Rapacki-plan, de democraat Lyndon Johnson die in 1965 president van de VS
werd, het kernstopverdrag (1963), het ruimteverdrag, het verdrag van Tlatelolco
(1967) en niet in het minst het non-proliferatieverdrag (1968)...
Ook in Europa roerde er een en ander. Eind 1966 kwam in West-Duitsland de
‘grote coalitie’ tot stand tussen christen- en sociaal-democraten. De filosofie van de
Hallstein-doctrine werd verlaten ten voordele van een be-
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leid dat actief het ontspanningsproces zou ondersteunen. Tevens werden de
grondslagen gelegd van de historische Ostpolitiek die na W. Brandts
verkiezingsoverwinning in oktober 1969 zou leiden tot overeenkomsten met de DDR,
Polen en de Sovjetunie.
Een andere belangrijke gebeurtenis vond plaats in Frankrijk. In maart 1966 besloot
De Gaulle uit de militaire structuur van de NAVO te stappen. De Franse president,
die geen geloof meer hechtte aan de Amerikaanse atoomparaplu ageerde hiermee
tevens tegen de Angelsaksische suprematie. Deze beslissing veroorzaakte enige
deining binnen het Bondgenootschap. Artikel 13 van het NAVO-verdrag bepaalt
immers dat ieder land, nadat het verdrag twintig jaar van kracht is geweest, zijn
lidmaatschap kan opzeggen, mits het hiervan een jaar op voorhand kennis heeft
gegeven. De grote vrees was dan ook: wat zullen de verschillende lidstaten doen na
1968? Bovendien versterkte dit de vragen die reeds midden de jaren zestig in diverse
middens werden geformuleerd over de verdere ontwikkeling van de NAVO. Een
ietwat positievere invulling van de taken van het Bondgenootschap was dus meer
dan welkom.

Het nationaal niveau
Een direct gevolg van de Franse terugtrekking bestond hierin dat SHAPE en het
NAVO-hoofdkwartier in juni 1966 van Parijs naar België verhuisden. Een derde van
de Belgische parlementsleden onthield echter zijn steun aan deze regeringsbeslissing.
De traditionele elitaire consensus over het buitenlands beleid werd hiermee verbroken.
Een belangrijke taak voor Harmel en de zijnen bestond erin die te herstellen.
Voor Harmel was er dus zowel een rechtstreeks intern als een extern motief om
de taken van de NAVO op een meer verzoeningsgezinde wijze te definiëren. Het is
in deze context dat men het Belgische initiatief om besprekingen te beginnen over
de toekomst van de NAVO moet situeren. Een initiatief dat, zoals we reeds zagen,
zou leiden tot het fameuze Harmel-rapport.
Bovendien is het belangrijk om weten dat wat Harmel deed niet alleen in het
verlengde lag van wat zich internationaal afspeelde, maar ook van wat Spaak, Harmels
voorganger op Buitenlandse Zaken, reeds was begonnen. Al in 1955 reisde eerste
minister Van Acker en minister van Buitenlandse Zaken Spaak naar Moskou om een
Belgisch-Russisch cultureel akkoord te ondertekenen. In 1961 was er de ontmoeting
Spaak-Chroesjtsjov in het Kremlin. En twee jaar later had Spaak opnieuw een gesprek
met de sovjet-
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leider, dit maal in Kiev. Er volgden tevens bezoeken aan Joegoslavië en Polen. In
1965 lag België ook, binnen het forum van de Verenigde Naties, aan de basis van
de ‘Groep van Negen’ (die later de ‘Groep van Tien’ werd), die wegen zochten om
de betrekkingen te verbeteren tussen landen met een verschillend economisch en
sociaal systeem. Van een echte ommekeer was er dus geen sprake.

Het individueel niveau
Naast objectieve factoren om het buitenlands beleid van een bepaald land te duiden,
is er ook een niet te verwaarlozen subjectieve verklaringsfactor. Namelijk de opvatting
van de regering over de te vervullen rol van de staat in de internationale samenleving.
En hier speelt in België de figuur van de minister van Buitenlandse Zaken, die
traditioneel over een aanzienlijke bewegingsruimte beschikt (al treedt hier de laatste
jaren wel een zekere uitholling op door de Europese politieke samenwerking), een
belangrijke rol.
In dit verband wordt wel eens gezegd dat ‘Spaak deed hetgeen noodzakelijk was
en Harmel hetgeen mogelijk was’. Daar waar P.H. Spaak een trouw atlantisme als
principe huldigde, zag Harmel België eerder als een soort ‘go between’. De kleine
en middelgrote landen konden volgens hem de vrede in de hand werken door ‘onder
elkaar een afwisselend net van economische, technische, culturele en commerciële
betrekkingen te weven’2.
Een dergelijk verschil in rolopvatting is niet onlogisch. Besluitvormers reageren
immers niet noodzakelijk op de objectieve realiteit, maar op hun perceptie hiervan.
Hun ‘belief system’ fungeert hier als een soort filter. Via het bepalen van de
doelstellingen en het zoeken naar mogelijke alternatieven vervult dit ‘belief system’
een niet onbelangrijke rol in het besluitvormingsproces.

De post-Harmel periode
In het post-Harmel tijdperk treedt er algauw een grondige verslechtering op in het
Oost-West klimaat. Maar ook in die moeilijke jaren bleef België

2

Parlementaire Handelingen, Senaat, 1968-1969, 15 januari, 1969.
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contacten met Oost-Europa onderhouden. Al leek het enthousiasme een beetje
weggeëbd. De overgang van het bilaterale naar het multilaterale verliep moeizaam.
De Oosteuropese invoed op het sovjetbeleid bleek onbestaande. De Slotakte van
Helsinki, de parel op de détente-kroon, werd voorwerp van scherpe kritiek.
In eigen land kenden we een nogal snelle opeenvolging van ministers van
Buitenlandse Zaken: Van Elslande, Simonet, Nothomb. Een zekere kentering tekende
zich af toen Tindemans de Quatre Brasstraat betrok, grotendeels onder invloed van
de door het rakettendebat gesensibiliseerde publieke opinie. Alhoewel Tindemans
qua rolconceptie vermoedelijk eerder bij Spaak aanleunt dan bij Harmel - Tindemans
beëindigde bijvoorbeeld de gepubliceerde versie van zijn afscheidscollege met het
citaat: ‘Il n'y a pas des politiques sans risques mais il y a des politiques sans chance’
- namen niet alleen de bilaterale contacten met Oost-Europa opnieuw toe, maar werd
er bovendien in de NAVO een Belgisch voorstel aanvaard de Oost-West betrekkingen
te evalueren om tot een betere dialoog te komen vanuit een positie van eenheid (de
zgn. Tindemans-oefening). Dit resulteerde dan in mei 1984 in de Verklaring van
Washington. Gezien de toenmalige evolutie van de Oost-West relaties was die
verklaring niet zo optimistisch. Toch benadrukte ze de actualiteit van de
Harmel-doctrine.
Volgens Coolsaet was deze evaluatie een voorbeeld van blinde vooringenomenheid.
Dat zulke onorthodoxe analyse ook nu nog mogelijk is, is volgens hem verklaarbaar
doordat het Belgisch buitenlands beleid van de jaren tachtig wezenlijk
ongeïnteresseerd is in wat zich in Oost-Europa afspeelt. In Le Soir (21 juni 1984)
doet Coolsaet dan ook een pathetische oproep: ‘Harmel, où es-tu?’. Zou Harmel
echter iets anders hebben gedaan? Of hebben kunnen doen? Is dit geen overschatting
van de mogelijkheden van een Belgisch minister van Buitenlandse Zaken?
We mogen niet vergeten dat we begin jaren tachtig te maken hebben met een
leiderschapscrisis in de Sovjetunie, een op dat ogenblik nog niet erg détente gezinde
president in de VS, en met eveneens weinig enthousiaste Europese partners. Is het
niet wat optimistisch te denken dat een Belgische minister zomaar tegen de stroom
zou kunnen inroeien?
Harmel geeft zelf een antwoord op deze vraag wanneer hij in Le Soir (25 november
1987) verklaart: ‘Les petits pays sont plus libres que les grands mais ils ne doivent
jamais proposer que des choses raisonnables, créatives et ne jamais croire qu'ils ne
doivent pas s'assurer d'abord que leur sentiment est partagé par les grands pays’.
We kunnen hier misschien ook herinneren aan een uitspraak van J. Bech, die
gedurende meer dan dertig jaar minister van Buitenlandse Zaken van
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Luxemburg is geweest: ‘Als een vertegenwoordiger van het Groothertogdom
Luxemburg een verhelderend, briljant of geniaal idee heeft om uit een diplomatieke
impasse te geraken, zal hij zich er voor hoeden met een voorstel op de proppen te
komen. Eerst zal hij het voorstel grondig moeten overwegen om het vervolgens een
vertegenwoordiger van een groter land toe te fluisteren. Hij zal een diepe en
waarachtige tevredenheid voelen wanneer deze laatste diplomaat, tijdens een van de
volgende vergaderingen, die idee introduceert als zijnde zijn idee’.

Besluit
Een klein land als België beschikt slechts over een smalle marge waarbinnen het
zelfstandig zijn buitenlands beleid kan bepalen. En naarmate de externe autonomie
geringer is, nemen ook de kansen op binnenlandse beïnvloeding af. Dit kan tot
spanningen leiden tussen hetgeen de regering kan en vermag en hetgeen het parlement
en eventuele buitenparlementaire groepen zouden wensen. Reductionistische analyses
die het individuele element al te sterk op de voorgrond plaatsen, leiden tot overspannen
verwachtingen. Creëren mythes. Toegegeven, dergelijke analyses leveren een
dynamischer en optimistischer beeld op over de mogelijkheden van een land als
België in de internationale politiek. Maar met het instandhouden van mythes is toch
niemand gediend?
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Kerk en staat in Zweden: naar een scheiding?
Jan Kerkhofs
Heel geleidelijk heeft de katholieke kerk na het Ancien Régime haar vrijheid heroverd
tegenover de staten. Het duurde tot Vaticanum II vooraleer staatsprivilegies met
betrekking tot bisschopsbenoemingen werden afgeschaft. Toch blijven nog bepaalde
regelingen een zekere band tussen Kerk en Staat handhaven, zoals de kerkbelasting
in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, de financiering van de clerici in het pastoraat,
zoals in België, of instellingen als de kerkfabriek, het ‘Te Deum’, enz. Maar nergens
is het katholicisme nog echt staatsgodsdienst.
In landen waar de orthodoxe, lutherse of anglicaanse kerken een bevoorrecht
statuut hebben of nog steeds staatsgodsdienst zijn wordt het bestaande ‘establishment’
van deze kerken steeds luider aan kritiek onderworpen. Dissidente priesters en leken
in Rusland klagen openlijk de bestaande band tussen staat en Russisch-Orthodoxe
kerk aan. In Engeland vraagt men zich af hoe lang de Church of England, waartoe
steeds minder Engelsen behoren, nog staatskerk kan blijven. Het wekt inderdaad
verwondering dat de koningin hoofd is van de kerk, dat zij, samen met de regering,
de bisschoppen benoemt, dat het parlement uiteindelijk beslissingen over b.v. de
priesterwijding van de vrouw moet goedkeuren, dat de anglicaanse priesters nog
steeds ambtenaren van de burgerlijke stand zijn en o.m. huwelijken van niet-gedoopten
kerkelijk blijven inzegenen. Even vreemd was het dat de Storting, het Noorse
parlement, een twintigtal jaar geleden besliste dat een lutherse bisschop, die het
bestaan van de hel negeerde, nog in zijn ambt mocht blijven. Overal voelt men de
spanning tussen christenheid en christendom, tussen een geseculariseerde christelijke
cultuur en een gelovige diaspora-gemeenschap. Vanuit oecumenisch standpunt is
een ‘desestablishment’ ongetwijfeld een voorwaarde voor verdere toenadering tussen
de kerken. Ook in Zweden, met Denemarken het meest geseculariseerde land van
Europa, begint er iets te bewegen.
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Zweden nog christelijk?
De Zweedse staatskerk wordt in de samenleving steeds meer een periferisch
verschijnsel. Wie door het prachtige platteland zwerft ziet overal, in tegenstelling
tot Frankrijk, goed onderhouden kerken en keurig verzorgde kerkhoven. Heel weinig
mensen echter praktizeren. Men gaat naar de kerk om gedoopt en gevormd te worden,
om er te huwen en voor de begrafenisplechtigheid. Ook op deze overgangsrituelen
komt er sleet. Tabel 1, die de verhoudingen tot het totaal van de betreffende Zweedse
bevolking aangeeft, illustreert dit:

Tabel 1: evolutie van doopsels, ‘confirmaties’ en huwelijken
jaar
1960

doopsels
86,0%

‘confirmaties’
87,0%

huwelijken
92,0%

1980

76,2%

64,6%

57,5%

1986

74,5%

68,2%

60,0%

Toch noemt zich 95% van de Zweden christen (minder dan 2% praktizeert
regelmatig 's zondags); ongeveer 96% van de bevolking is lid van de Staatskerk. De
katholieke kerk groeide van 7.000 leden in 1946 tot 150.000 leden in 1988,
overwegend door immigratie. In de publieke opinie wordt de staatskerk in feite weinig
gewaardeerd, vooral omdat zij zo weinig doet voor de christelijke identiteit van haar
leden en nauwelijks een christelijk kritische rol in de samenleving speelt. De
theologische opleiding van de clerici, mannen en vrouwen, te Uppsala en te Lund
geconcentreerd, kan men nauwelijks nog ‘theologisch’ noemen. Vergelijkende
godsdienstwetenschappen, sociologie, psychologie, filologische exegese wegen zwaar
door. Van dogmatiek, bijbeltheologie of pastoraaltheologie kan eigenlijk niet
gesproken worden, met uitzondering van een zeldzame professor te Lund. Spiritualiteit
ontbreekt geheel. De agnostische staat domineert alles. Zelfs de nieuwste
bijbelvertaling werd officieel door de staat aan de kerk overhandigd. Onderzoek
leerde dat deze bijbel, gedrukt op een hoge oplage, niet als geloofsboek gebruikt
wordt, wel als een cultuurprodukt. Het verwondert niemand dat in een dergelijk
klimaat de Zweden weinig met kerk en belijdend christendom te maken hebben en
dat velen onder de meest gelovigen naar de piëtistische Freikirchen trekken (in de
vorige eeuw vooral) en naar de katholieke kerk (in de tijd na Vaticanum II). Enkele
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gegevens uit het Europese Waarden-onderzoek (1981-1982) helpen de
geloofsopvattingen van de Zweden te situeren in Europese context.

Tabel 2: geloofsopvattingen van de Zweden
geloven in:
God

Europa
73%

België
77%

Zweden
52%

leven na dood

43%

37%

28%

hemel

40%

33%

26%

zonde

57%

44%

34%

persoonlijke God

32%

39%

19%

God is belangrijk
(10-punt schaal)

5.80

5.94

3.99

hebt u steun aan de 48%
godsdienst: ja

56%

33%

neen

36%

66%

42%

Of de lichte verbetering die een trendstudie voor de jongste leeftijdsgroep aanwijst,
zich zal doorzetten moet worden afgewacht (tabel 3)1. Behalve de jongste groep dalen
alle; de vrouwen bij de oudere groepen dalen sneller dan de mannen. Van de
praktizerenden horen 50% tot de ‘Freikirchen’, die maar 5% van de bevolking
uitmaken.

Tabel 3: maandelijks kerkbezoek
leeftijdsgroep
16-24 j.
25-44 j.
45-54 j.
65-74 j.

1

geslacht
mannen

1976
4,9%

1982-1983
7,1%

vrouwen

6,6%

10,3%

mannen

5,9%

5,9%

vrouwen

11,3%

9,6%

mannen

12,0%

11,3%

vrouwen

19,5%

17,1%

mannen

20,9%

17,6%

vrouwen

32,3%

28,1%

Lennart Ejerfeldt, Gudstjänstbesökare: färre men yngre, in Signum, Uppsala, 13, 1987, 8,
pp. 238-240 (op basis van grote surveys van het Zweedse Centrale Bureau voor de Statistiek).
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Kerk en Staat vóór 1982-19832
Nadat koning Gustav I. Wasa (1496-1560) met de bevrijding van de Deense
overheersing ook de reformatie in Zweden had bevorderd, werd tijdens de synode
van 1593 te Uppsala de lutherse belijdenis definitief als geloofsnorm aangenomen.
De lutherse kerk werd staatskerk. Tussen 1686 en 1695 ‘kreeg’ zij zelfs de
catechismus en de liturgische boeken van de staat. Heel geleidelijk kwam hierin
versoepeling.
In de 18e eeuw mochten gereformeerde en anglicaanse inwijkelingen eigen
vieringen hebben. Vanaf 1781-82 gold ook een beperkte verdraagzaamheid tegenover
buitenlandse katholieken en joden. Zweedse burgers echter mochten niet samenkomen
voor vieringen van deze niet erkende godsdiensten. Wie uit de Zweedse staatskerk
uittrad werd met verbanning gestraft. In 1858-1873 kwamen er grondwettelijke
hervormingen, ook inzake de verhouding tussen kerk en staat: niet-lutherse vieringen
werden toegelaten, de straf van verbanning bij kerk-verlaten werd opgeheven,
gemeente en parochie werden gescheiden, Zweden konden toetreden tot andere
kerken. Volledige godsdienstvrijheid kwam er slechts in 1951.
Vanaf 1956 kwam de verhouding tussen kerk en staat opnieuw in de actualiteit.
Velen meenden dat het bevoorrechte statuut van de staatskerk niet kon verzoend
worden met een consequent aanvaarden van de godsdienstvrijheid en dat het officieel
onderwijs, met inbegrip van de theologische faculteiten, moest gedeconfessionaliseerd
worden. In 1958 werd daarop een commissie opgericht om de complexe verhouding
tussen kerk en staat door te lichten. Het eigenaardige statuut van de meeste Zweedse
‘Freikirchen’ (die vanuit vernieuwingsbewegingen in de 19e eeuw naast de staatskerk
bestaan en met de methodisten en baptisten een eigen structuur opbouwden) gaf
aanleiding tot bijzondere problemen: waar de meeste pastores uit de staatskerk traden,
bleef de meerderheid van de gelovigen toch lid van die staatskerk (zoals later ook
het geval zou worden voor de leden van de pinksterbeweging). Intussen mag men
de belangrijke rol die de politieke

2

Zie vooral: Lennart Ejerfeldt, Das Verhältnis von Staat und Kirche in Skandinavien, dargestellt
am Beispiel Schweden, in Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche, 17, Aschendorff,
Münster, 1983, pp. 128-143; Göran Gustafsson, Religious change in the five Scandinavian
Countries 1930-1980, in Comparative Social Research, vol. 10, 1987, pp. 145-181; Thorleif
Petterson, Bakom dubbla lås. En studie av små och långsamma värderingsförändringar,
Stockholm, 1988 (Zweedse analyse van het Europese waardenonderzoek). Over de vrouwelijke
priesters zie: El. Driebeek, Vrouwelijke priesters in de evangelisch-lutherse kerk van Zweden,
Licentiaatsproefschrift Godsdienstwetenschappen, K.U. Leuven, 1987.
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partijen hier spelen niet vergeten. De liberale volkspartij, met een sterke vrijkerkelijke
vleugel, verzet zich tegen het systeem van de staatskerk. Ook de sociaal-democraten
zijn in beginsel tegen het staatskerkelijke regime, ofschoon zij ook een strekking
bevatten die een sterker gecontroleerde staatskerk bepleit. De andere burgerlijke
partijen willen het status quo, vooral de centrumpartij, de vroegere boerenpartij, die
de ‘volkskerk’ verdedigt.
In datzelfde jaar 1958 werd het debat nog bemoeilijkt doordat toen vrouwen tot
het priesterambt werden toegelaten. Een sterke minderheid van parochiepriesters had
zich tegen de vrouwenwijding verzet en beschouwde deze hervormingen in
tegenspraak met de Schrift en de Traditie. Dit verzet, gesteund door een gedeelte
van de geëngageerde gelovigen, nam heel langzaam af. De gelijkschakeling van de
geslachten in de kerk was echter in de opinie uitgegroeid tot een soort superideologie:
de regering, het parlement en de media concentreerden zich op dit aspect van de
emancipatie zodat de vragen omtrent de verhouding tussen kerk en staat en omtrent
het ambt van de vrouw elkaar blokkeerden. De enen wilden eerst de priesterwijding
van de vrouw, de anderen eerst de scheiding van kerk en staat (o.m. om de invloed
van de staat bij de bisschopsbenoemingen te verhinderen en aldus de wijding van
vrouwen tegen te houden). Het status quo impliceerde dat inzake kerkelijke wetgeving
de kerk blijft afhangen van de staat, dat de kerk door een complex systeem van
belastingen en subsidies gefinancierd wordt3 en dat de staat het recht behoudt
bisschoppen en pastoors te benoemen4.
Een kernvraag in het hele debat blijft de bevolkingsregistratie door de kerk: de
Zweedse lutherse priesters (zoals in Noorwegen en Finland) zijn ambtenaren van de
burgerlijke stand, ook betreffende niet-gedoopte kinderen wanneer tenminste één
der ouders Zweed is. Men is er zich van bewust dat een dergelijk systeem moeilijk
verenigbaar is met een moderne pluralistische staat die tegenover de verschillende
religies neutraal moet blijven.
Intussen zette het seculariseringsproces zich verder door. Rond 1958 verdwenen
de laatste sporen van de vroegere kerkelijke invloed in de officiële scholen; honderd
jaar eerder was het hele onderwijs nog overwegend een

3
4

Göran Göransson, Die Finanzierung der Kirche in Schweden, in Theologische Quartalschrift,
1976, pp. 214-216.
De diocesane kerk kiest door een raad met 50% priesters en 50% leken drie
kandidatenbisschop; de regering benoemt er een van, maar kan bij gemis aan een aanvaardbare
kandidaat ook een andere kiezen. Voor de pastoors bestaat een ingewikkelder en veelvormig
systeem.
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zaak van de kerk. Het godsdienstonderricht werd ‘objectieve’ en ‘onpartijdige’
godsdienstwetenschap. Ook de theologische faculteiten verloren hun band met de
kerk en afgestudeerde toekomstige priesters moeten naar een seminarie voor een
aanvullende pastorale vorming (van spiritualiteit schijnt ook daar nauwelijks spraak
te zijn). Vanaf 1951 was de kerkbelasting voor niet-leden van de staatskerk reeds
drastisch verminderd en gereduceerd tot een bijdrage voor registratiekosten en voor
het onderhoud van de kerkhoven.
Tegen deze achtergrond wilde de regering in 1979, na een voorbereiding van 25
jaar, een volledige scheiding van kerk en staat voorstellen, waarbij een
overgangsperiode van vier jaar was voorzien met talrijke voor de kerk gunstige
voorwaarden. Maar de synode weigerde, vooral omdat de talrijke kleine
plattelandsparochies zich in hun volkskerkelijke karakter en hun financiering bedreigd
voelden (3% van de bevolking leeft in 1/3 van de parochies en 1/3 van de bevolking
bevindt zich in 3% van de parochies)5.

1982: een nieuwe, voorlopige (?) regeling
Einde april 1982 werd de synode van de Zweedse kerk door de regering
samengeroepen. Op de dagorde stond de hervorming van de synode. Grondwettelijk
was deze noodzakelijk geworden. Daar de nieuwe Zweedse constitutie van 1974
enkel het parlement als wetgevend erkende, werd de eigen wetgevende bevoegdheid
van de synode als ongrondwettelijk beoordeeld. Aanvankelijk had de regering nog
gemeend dat een vrije Zweedse kerk, gescheiden van de staat, taak en structuur van
de synode zou vastleggen. Voorstellen in deze zin waren echter in 1972 en 1978
zowel door de regering, bij gemis aan consensus tussen de politieke partijen, als door
de synode zelf afgewezen. Daarop had een parlementaire commissie een nieuwe
synodale regeling uitgewerkt. Deze werd door de regering aan de synode in 1982
voorgelegd. Een overweldigende meerderheid van synodeleden, door de parochieraden
op partijpolitiek samengestelde lijsten gekozen, bleef pleiten voor het behoud van
het staatskerkelijke statuut, en verzette zich tegen een harde kern van pastoors die
én dit statuut én de vrouwenwijding afwezen. De meerderheid van de
vertegenwoordigers van de clerus in de synode sprak zich uit tegen strafmaatregelen
aan het adres

5

Deze synode (‘Kyrkomötet’ of Algemene Kerkraad) was toen nog samengesteld uit de 13
bisschoppen, 26 vertegenwoordigers van de clerus en 55 lekenvertegenwoordigers.
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van tegenstanders van de wijding van vrouwen en bepleitte het beëindigen van het
staatskerkelijke regime. Maar in de synode bleef deze groep minoritair.
De synode van 1982 was dan ook de laatste van de vroegere soort. Nadien verdween
elk werkelijk eigen recht in de kerk. De regering zelf zocht naar een uitweg om uit
de impasse te komen. Men wilde immers tegelijkertijd het kerkelijk regime aanpassen
aan de grondwet én een vorm van eigen bevoegdheid voor de kerk redden. Daarop
deed de regering volgende voorstellen. Het parlement blijft de laatste instantie voor
de kerkelijke wetgeving, maar het delegeert bevoegdheid betreffende kerkleer,
liturgische boeken, religieuze diensten, centrale kerkelijke structuren als een soort
‘recht tot vormgeving’ aan de synode. Daarentegen blijft het parlement competent
voor de regeling van het lidmaatschap van de kerk. Ook de benoemingen en eventuele
territoriale wijzigingen van bisdommen en parochies ressorteren onder de
regeringsbevoegdheid. De synode zelf wordt hervormd. De leden worden, steeds
met inspraak van de politieke partijen, op getrapte wijze vanuit de parochieraden
gekozen. De synode telt voortaan 251 leden en komt éénmaal per jaar samen6. De
clerus verliest de bevoegdheid een eigen vertegenwoordiging te kiezen, maar pastoors
blijven verkiesbaar. Ook de bisschoppen kunnen verkozen worden, zij zijn verplicht
aanwezig te zijn, hebben het recht te ‘horen’, maar mogen niet stemmen tenzij zij
verkozen zijn.
Niettegenstaande een forse oppositie ging een grote meerderheid in de synode met
dit regeringsvoorstel akkoord. Alleen de ‘hoogkerkelijke’ strekking, een meerderheid
van de pastoors, één bisschop en enkele leken - in totaal 20% van de synodeleden stemde tegen. Velen, o.m. Aartsbisschop Bertil Werkström (Uppsala), betreurden
dat het voorstel tot scheiding van kerk en staat in de synode van 1979 verworpen
was. Maar in de nieuwe juridische context zagen zij geen mogelijkheid voor een
alternatief. Vanwege de regering werd herhaaldelijk erop gewezen dat de nieuwe
regeling geen definitieve oplossing voor het probleem van de verhouding tussen kerk
en staat beoogt, maar wel een evenwicht wil handhaven tussen parlement en synode.
De verdedigers van het nieuwe systeem menen dat de Zweedse kerk nu een
vertegenwoordiging heeft die nieuwe onderhandelingen met de staat kan aangaan
op basis van grotere gelijkberechtiging. De

6

De synode heeft een raad van bestuur met 14 leden, waaronder de aartsbisschop, die voorzitter
is (vroeger had de Zweedse kerk eigenlijk geen nationaal bestuur). Het is de eerste poging
sinds de reformatie om aan de staatskerk een officieel erkend kerkelijk hoofd te geven (in
theorie is dit nog steeds de koning zoals in Engeland).
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oppositie daarentegen stelt dat de samenstelling van de nieuwe synode het evenwicht
fundamenteel wijzigde en dat het parlement de macht die het aan de kerk delegeerde
weer kan terugnemen. Ook de vereniging van gemeenten en parochies van de Zweedse
kerk, een arbeidsgemeenschap van parochieraden, verklaarde zich akkoord met de
nieuwe ordening, omdat deze een ‘democratisering’ en dus een versterking van de
invloed van de gekozen leken betekende.
De synode schafte ook meteen de bestaande wettelijke regeling betreffende de
vrouwenwijding af, samen met de ‘samvetsklausulen’ (gewetensclausule), waardoor
tegenstanders de mogelijkheid hadden samenwerking met vrouwelijke priesters in
de sacramentenbediening te weigeren. Voortaan gelden enkel de algemene wetten
inzake gelijke behandeling van de geslachten. Wie als priester in de Zweedse kerk
wil werken moet bereid zijn dit te doen in het raam van de nieuwe regeling.
Tegelijkertijd werd echter bevestigd dat wie in de ambtsvraag ‘andersdenkend’ is,
niet hoeft uit te treden uit de Zweedse kerk. Enkelen hadden verder willen gaan en
de ambtsuitoefening willen verbieden aan pastoors die zich tegen de vrouwenwijding
verzetten, zoals enkele bisschoppen reeds gedaan hadden voor hun diocees. De
bisschop van Göteborg, de enige bisschop in de Zweedse kerk die weigert vrouwen
te wijden, mag nochtans in zijn ambt blijven (de spanningen tussen b.v. Göteborg,
met geen enkele vrouwelijke priester, en Stockholm met reeds 45% vrouwelijke
priesters, blijven dreigend). Waarnemers erkennen dat de priesterwijding van de
vrouw veel meer een politiek dan een theologisch probleem is geworden. Een
hooggeplaatst lid van de Zweedse kerk, nooit bisschop geworden omdat hij de hele
ontwikkeling betreurt, ziet in de beweging voor de wijding van vrouwen meer een
speerpunt voor totale emancipatie dan een uiting van pastorale bekommernis (‘het
gevaar is reëel dat de priester geleidelijk geïdentificeerd wordt met een onderbetaalde
vrouwelijke pastorale werker, slecht gevormd en nauwelijks of niet gelovig’). Dat
het ook anders had gekund bewijst Noorwegen, waar de regering ook bisschoppen
die geen vrouwen willen wijden benoemt en het hele debat hieromtrent als een
binnenkerkelijk probleem beschouwt, alsook Finland, waar de staat de kerk terzake
vrijlaat en de synode geleidelijk evolueert naar het toelaten van vrouwelijke pastores
(het land beschikt over een groot aantal goed gevormde vrouwelijke theologen, nl.
ongeveer 1.400 voor een totale lutherse bevolking van 4,7 miljoen).
Een laatste belangrijk twistpunt blijft het kerkelijk lidmaatschap. In de synode van
1982 werd met een zeer kleine minderheid het voorstel afgewezen, waarbij een
principiële discussie van de vraag verdaagd werd of het

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

1000
doopsel criterium is voor het lidmaatschap van de kerk. Tot 1951 leek het
vanzelfsprekend dat men gedoopt moet zijn om lid te worden van de kerk. Doch
sedertdien ziet men het anders: gedoopt zijn is een erkende manier om tot de kerk te
behoren, maar lidmaatschap is niet vooreerst uitdrukking van een religieuze, maar
wel van een burgerlijke realiteit, nl. als zodanig hoort een ‘Zweed’ tot de staatskerk.
Het verbaast dan ook niet dat waarschijnlijk meer dan 600.000 leden van de staatskerk
niet gedoopt zijn. Katholiek gedoopte kinderen worden ook in de registers, gehouden
door de lutherse pastoors, ingeschreven, maar dan als katholiek. Verwarring komt
hier wel voor, vooral wanneer het om gemengde huwelijken gaat. Sedert 1983 buigt
zich een officieel comité over het hele probleem van de verhouding tussen doop en
lidmaatschap van de Zweedse staatskerk. Voor 1989 verwacht men een eindrapport.
Het volgende schijnt voorgesteld te zullen worden: a) wie 18 jaar oud is en niet
gedoopt, moet gedoopt worden om kerklid te blijven (zoals in het Noorse systeem);
b) wie een taak in de kerk wil bekleden moet gedoopt zijn (tot nu toe volstaat het
‘Zweed’ te zijn).
Men heeft de indruk dat de politici de discussie rond de verhouding tussen kerk
en staat beu werden. De nieuwe regeling van 1982 werd snel doorgeduwd dank zij
onderlinge afspraken tussen de verantwoordelijken van de politieke partijen. De
perscommentaren waren onzeker, verrast of gelaten. In deze fase van de
onderhandelingen kregen de andere geloofsgemeenschappen geen mogelijkheid hun
mening te uiten, wat op zich ongewoon is. De aartsbisschop, de meeste bisschoppen
en de sterkst geëngageerde gelovigen blijven intussen wensen dat nog vóór het jaar
2000 de kerk een regeling vindt om vrijer te staan tegenover de staat. Vanuit
oecumenische standpunt is dit belangrijk. In 1988 slaagden de lutheranen en de
katholieken erin een gemeenschappelijk document betreffende het bisschopsambt
op te stellen (de Zweedse kerk is de meest episcopaalse van alle lutherse kerken).
Sedert Vaticanum II is het respect voor de katholieke kerk zeer toegenomen (o.m.
dank zij de nieuwe aandacht voor de particuliere kerken, de grote indruk die de
katholieke aanwezigen maakten bij de bijeenkomst van de Wereldraad van Kerken
te Uppsala (1968), de inzet voor de armen in Zuid-Amerika en de duidelijke
leerstellige degelijkheid). Het geplande pausbezoek (juni 1989) wordt door de Zweden
positief beoordeeld (al bestaat binnen de katholieke gemeenschap een zekere
terughoudendheid).
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Grenzen van de democratisering in een diaspora-kerk
De meest geëngageerde leden van de staatskerk zijn zich zeer goed bewust van het
diaspora-karakter van het christendom in Scandinavië en bijzonder in Zweden (Finland
is duidelijk een uitzondering). De belijdende gelovigen vormen een kleine groep,
maar lijken aan overtuiging en religieuze zin te winnen. De tijd van de verpolitiseerde - volkskerk achten zij voorbij. Er wordt uitgekeken naar een sterkere
gelovige profilering van de kerk. Al neemt het aantal kandidaten voor het ambt
onheilspellend af, hun religieuze en kerkelijke kwaliteit schijnt toe te nemen, duidelijk
bij de jongere vrouwelijke studenten.
Deze strekking lijkt steeds moeilijker verzoenbaar met het ‘democratisch’ karakter
van de staatskerk. Regelmatig wordt nog gepleit voor een totaal doen samenvallen
van parochie en gemeente: kerkelijke activiteiten zouden dan gereduceerd worden
tot een gemeentelijke dienst. Men meent aldus het volkskerkelijke karakter te kunnen
waarborgen voor de toekomst (in de voorsteden van Stockholm lijkt men al flink op
weg in deze richting). Waar de pastoors vanuit hun ambt nog een zekere eigen
verantwoordelijkheid hebben, zou men nu meer gezag aan de parochieraden willen
toekennen - en dus aan de partijpolitieke richtingen in deze parochieraden. De
geloofskenmerken, de oecumene en de vrije evangelische kritiek komen zo geheel
in de verdrukking. Het verwondert niemand dat de meest gelovenden steun zoeken
bij een meer katholieke kerkopvatting en uitzien naar een sterkere scheiding van kerk
en staat.
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Claude Simon
De schrijver die boeken haat
Franc Schuerewegen
De recente publikatie van L'Invitation1, een reisverhaal waarin Simon op de hem
eigen wijze een bezoek aan de Sovjetunie beschrijft, is een goede aanleiding om wat
dieper in te gaan op deze in Vlaanderen en Nederland nauwelijks bekende auteur.
In zijn eigen land is de situatie niet veel beter. De Nobelprijs die hij in 1985 mocht
ontvangen heeft Simons populariteit niet doen stijgen. Alles wijst erop dat de auteur
van Le vent, La route des Flandres, Les Géorgiques en andere romans zich bij het
rijtje illustere onbekenden heeft gevoegd die aan de Nobel wél prestige maar geen
roem overhielden2.
Niet dat Simon lijdt onder dit gebrek aan belangstelling. In Discours de Stockholm,
zijn feestrede bij de uitreiking van de Nobelprijs, vertelt hij niet zonder cynisme hoe
bij het bekend raken van zijn onderscheiding ‘de Franse media koortsachtig op zoek
gingen naar deze praktisch onbekende auteur’3. Dat Simon nauwelijks bekend is en
bijgevolg nauwelijks gelezen wordt (tenzij door een groepje getrouwen voornamelijk
uit het universitaire milieu) is om zo te zeggen zijn eigen schuld. De man schrijft
moeilijk. In zijn werk vinden we de invloed terug van onder andere Faulkner en
Joyce, niet bepaald gemakkelijke auteurs. Bovendien is Simons schriftuur gebaseerd
op een bewust subverteren van de meer ‘klassieke’ verhaaltechnieken (men denke
aan een Balzac of een Zola). Zijn werk dient bijgevolg ‘anders’ gelezen te worden
en dit ‘anders’ lezen schijnt voor velen een probleem te zijn.

1

2

3

L'Invitation, Minuit, Parijs, 1987. Samen met een aantal andere kunstenaars en intellectuelen
werd Simon in 1986 in de Sovjetunie uitgenodigd. L'Invitation is het soms bittere, soms
ironische verhaal van deze reis.
Drie werken van Claude Simon werden in het Nederlands vertaald: La route des Flandres
(De weg naar Vlaanderen, Meulenhoff, 1987), Le palace (Palace, Meulenhoff, 1965,
heruitgegeven 1985) en Les Géorgiques (Georgica, Meulenhoff, 1986).
Editions de Minuit/Fondation Nobel, Parijs, 1986, p. 9.
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Over het ‘primordiale’
Waar moeten we deze auteur, die Frankrijk na twintig jaar ‘quarantaine’ een
Nobelprijs bezorgde (de Zweedse academici hadden Sartres weigering in 1964 maar
moeilijk verteerd), situeren? Mijn uitgangspunt is een recent artikel van Lucien
Dällenbach, een Zwitsers criticus4. Dällenbach vertrekt van een passage uit La Route
des Flandres (1960), een verhaal over het Franse ‘débâcle’ in de Tweede
Wereldoorlog en waarschijnlijk Simons meest gelezen roman. Het personage Georges
(centrale figuur in veel van Simons verhalen) vertelt hoe zijn vader in een brief zijn
verdriet uitspreekt over het bombardement op de bibliotheek van Leipzig. ‘L' histoire
dira plus tard’, zo schrijft Georges' vader, ‘ce que l'humanité a perdu l'autre jour en
quelques minutes, l'héritage de plusieurs siècles, dans le bombardement de ce qui
était la plus précieuse bibliothèque du monde’5. Georges is het niet eens met deze
woorden en antwoordt dat een bibliotheek die haar eigen vernietiging niet kan
verhinderen maar weinig nut heeft. In oorlogstijd heeft de mens geen behoefte aan
boeken, steeds volgens Georges die prompt een lijstje opstelt met in zijn ogen meer
levensnoodzakelijke dingen: ‘chaussettes, caleçons, lainages, savon’ (p. 211).
Dällenbach vindt dit antwoord symptomatisch voor Simons houding tegenover
cultuur en, meer bepaald, tegenover het boek. Georges constateert hier het falen van
twintig eeuwen Westerse cultuur: wat is het nut van literatuur en kunst als zij de
oorlog niet kunnen verhinderen? Waarom leest en schrijft men wanneer men in de
eerste plaats behoefte heeft aan eenvoudige dingen zoals sokken, onderbroeken, zeep
en melk? De wereld na 1940 is in een impasse terechtgekomen; eeuwenoude waarden
schijnen tot niets te hebben geleid; de mensheid is teruggevallen op een nulpunt.
Welnu, Simon zal van dit nulpunt een specifiek literair object maken. Dällenbach
spreekt in dit verband over de dimensie van het primordiale; hij verwijst hiermee
naar de obsederende aanwezigheid van het uiterst eenvoudige, het essentiële in
Simons teksten: sokken en zeep voor de soldaten en, meer algemeen, aarde, stof,
gras, wind... de ‘oerelementen’ waarnaar de auteur in zijn titels verwijst (L'herbe,
Le vent, Leçon de choses) en die tevens centraal staan in zijn thematiek.

4
5

La question primordiale in J. Starobinski, G. Raillard, L. Dällenbach en R. Dragonetti, Sur
Claude Simon, Minuit, Parijs, 1987, pp. 65-93.
La Route des Flandres, Minuit, Paris, 1986, Collection double, p. 210.
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Boekenhaat
Dällenbach brengt de rol van het primordiale bij Simon in verband met het
‘postmodernisme’. Zijn analyse is genuanceerd: hij beweert nergens dat Simon een
‘postmodern’ auteur zou zijn. Toch noemt hij Georges in La Route des Flandres een
‘postmodernist avant la lettre’6 en lijkt hij Simons verlangen naar een tabula rasa,
naar een radicaal nieuw begin als een niet meer moderne (bijgevolg postmoderne)
reactie te beschouwen. Vanuit dezelfde premissen kan men m.i. tot een heel andere
lectuur komen.
Laat ons vertrekken vanuit de ogenschijnlijk paradoxale situatie die Simon toelaat
boeken te schrijven waarin het boek en de boekencultuur worden veroordeeld. Het
cynische commentaar op de gebombardeerde bibliotheek in La Route des Flandres
is geen alleenstaande passage in Simons werk. Het gaat hier om een rode draad die
door het hele oeuvre loopt. ‘Je voudrais n'avoir jamais lu un livre’, zegt Georges in
L'Herbe, een roman uit 1958, ‘jamais touché un livre de ma vie, ne même pas savoir
qu'il existe quelque chose qui s'appelle des livres’7. En in Les Géorgiques, een werk
uit 1981, lezen we het verhaal van de schrijver O. (een fictieve George Orwell) die
zich engageert in de Spaanse burgeroorlog en ter plekke constateert dat de dagelijkse
werkelijkheid radicaal verschilt van wat over haar geschreven wordt: ‘Il se trouvera
projeté (il tombera) dans quelque chose à quoi ne l'auront préparé ni les livres, ni ce
qu'il a pu apprendre par lui-même’8. Het boek liegt, de lectuur vervreemdt van de
werkelijkheid... Men kan zich afvragen wat Simon zélf in deze omstandigheden aan
het schrijven zet? Het is alsof er geen enkel verband bestaat tussen de boeken waarover
sprake is in de fictie en het boek dat de lezer in handen heeft. Simons werk lijkt
gebaseerd op een soort postulaat of axioma: in de ogen van de schrijver is er géén
paradox wanneer hij het culturele of het literaire aanvalt in wat zelf een cultureel en
literair medium is. Simons werk schijnt pas leesbaar te worden wanneer men aanvaardt
dat de literatuur die hij, Claude Simon, produceert niets te maken heeft met wat ons
gewoonlijk als literatuur wordt voorgehouden.

6
7
8

La question primordiale, p. 67.
L'Herbe, Minuit, Parijs, 1986, collection double.
Les Géorgiques, Minuit, Parijs, 1981, p. 318.
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Ode aan het Latijn
Het zoeken naar ‘primordiale’ waarden houdt bij Simon ook een zoektocht in naar
‘primordiale literatuur’, naar een literaire vorm die breekt met de traditie. Simon,
om Dällenbachs woorden aan te halen, ‘maintient la littérature à l'état naissant’9; hij
laat de literatuur opnieuw geboren worden. Wat we precies onder deze ‘primordiale’
of ‘nieuwgeboren’ literatuur moeten verstaan leert ons L'Herbe, de roman waarin
Simon het meest onomwonden aan zijn ‘boekenhaat’ uiting geeft. Ongeveer in het
midden van de tekst, op een letterlijk centrale plaats dus, en zonder dat dit commentaar
narratief gemotiveerd wordt, ontwikkelt de verteller een lange beschouwing over het
Latijn. Merkwaardig is het positieve karakter van deze passage; de taal van Vergilius
en Cicero, die we automatisch met de sfeer van het literaire of het culturele associëren
schijnt hier te ontsnappen aan het anathema dat bij Simon op kunst en literatuur rust:
‘Ces mots latins, non pas crus, impudiques, mais, semble-t-il, spécialement
conçus et forgés pour le bronze, les pierres maçonnées des arcs de triomphe,
des aqueducs, des monuments, les rangées de mots elles-mêmes comme
maçonnées, elles-mêmes semblables à d'indestructibles murailles destinées
à durer plus longtemps que le temps même, avec la compacte succession
de leurs lettres taillées en forme de coins, de cubes, de poutres, serrées,
ajustées sans ponctuation, majuscule, ni le moindre interstice, à la façon
de ces murs construits sans mortier, les mots se commandant les uns les
autres (...)’ (p. 92)10.
Dit is een evaluatief commentaar dat de duurzaamheid en de stevigheid van het Latijn
aanprijst. Maar gaat het hier werkelijk om de Latijnse taal? Opvallend is de gelijkenis
tussen de aan het Latijn toegeschreven kwaliteiten en de tekst zelf. Het Latijn lijkt
slechts een alibi, een soort pre-tekst voor een louter narcistische beschouwing van
de tekst over zichzelf. Simons karakteristieke stijl, de opeenstapeling van onvoltooide
deelwoorden en in elkaar ingebedde parenthesen, geeft ons inderdaad de indruk met
een ‘muur’ van taal te maken te hebben. Daar komt nog bij dat de schrijver zich in
zijn meer theoretische geschriften van gelijkaardige bewoordingen bedient om zijn
eigen schrijftechnieken te definiëren. Zo is

9
10

La question primordiale, p. 91.
‘Die Latijnse woorden, niet ruw of ontuchtig, maar, zo lijkt het, speciaal gemaakt en
gesmeed voor brons, triomfbogen, aquaducten, monumenten, de woorden zelf als
gemetst, als onvernietigbare muren die de tijd overleven, letters op elkaar gepakt,
uitgehouwen in de vorm van hoeken, kubussen, balken, aaneengesloten, aan elkaar
gezet zonder leestekens, zonder de minste opening, zoals muren gebouwd zonder
mortel, woorden die elkaar in beweging zetten’.
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er de in 1971 uitgesproken voordracht La fiction mot à mot11, een titel die wellicht
verwijst naar de formule van L'Herbe: ‘les mots se commandant les uns les autres’.
Zo is er de veel geciteerde zin uit Orion Aveugle (1970), waarin Simon om zo te
zeggen zijn ars poetica definiëert en waarin hij beweert zich volledig te laten leiden
door de taal zelf, ‘mot après mot’. Ook hier wordt het autonome karakter van de taal,
van het woord, naar voren gebracht en worden een aantal karakteristieken die Simon
in L'Herbe aan het Latijn toeschrijft, naar het Frans, meer bepaald naar het door
Simon gebruikte Frans vertaald. Als deze ‘narcistische’ of metatekstuele lectuur
klopt (het Latijn als alibi voor een commentaar van de tekst op zichzelf), dan moet
men daaruit afleiden dat er voor Simon twee soorten literatuur bestaan: de ‘officiële’
versie, geassocieerd met het object ‘boek’ en de ‘andere’ literatuur, waartoe Simons
eigen werk behoort.
Dat precies aan het Latijn het voorrecht wordt toegekend deze ‘andere’ literatuur
te allegoriseren, mag ons niet op een verkeerd spoor zetten. Het in L'Herbe beschreven
Latijn verwijst niet naar de traditie of naar de beschaving; het lijkt integendeel
verankerd in een wereld van vóór de traditie, van vóór de beschaving. Dit blijkt uit
het vervolg van het fragment waarin de verteller een aantal kinderen beschrijft die
het Latijn leren ontcijferen op school. Ook hier wordt men weer getroffen door het
positieve karakter van Simons commentaar. Simon viseert niet het Latijn als
cultuurtaal (deze laatste wordt geassocieerd met een ‘poussiéreuse culture aux inutiles
et poussiéreux bouquins’, p. 93) maar wél als levensbron, als ‘principe’: ‘le principe
(...) de la vie même’.

(Post)modernisme
Het is zeer de vraag of het esthetische credo dat uit L'Herbe naar voren komt en dat
we in tal van andere romans terugvinden als ‘postmodern’ beschouwd kan worden.
Waarom? De postmoderne kunstenaar wordt gekenmerkt door zijn uitgesproken
historisch bewustzijn; hij is als het ware geobsedeerd door een verleden waarvan hij
niet kan los komen, dat aan hem vastkleeft. Het is in dit verband dat men over het
‘citationeel’ of zelfs ‘parodistisch’ karakter van postmoderne kunst spreekt. Wanneer
het onmogelijk wordt een werkelijk modern project te realiseren (een project dat
breekt met de onmiddellijk voorafgaande traditie), dan rest ons niets an-

11

In Nouveau roman: hier, aujourd'hui 2. Pratiques, Union générale d'éditions, Parijs, 1972.
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ders dan het verleden te hernemen, te kopiëren. Umberto Eco schrijft in dit verband
in zijn Naschrift bij De Naam van de Roos: ‘Er komt een moment dat de avant-garde
(de moderne) niet meer verder kan, omdat zij een metataal heeft voortgebracht die
spreekt over haar onmogelijke teksten (de conceptuele kunst). Het postmoderne
antwoord op het modernisme bestaat eruit te erkennen dat het verleden opgewaardeerd
moet worden, aangezien het niet vernietigd kan worden, omdat de vernietiging ervan
leidt tot stilte: dit moet ironisch gebeuren, op een niet onschuldige manier’12. Het
postmoderne is essentieel een verlies van de onschuld, van de mogelijkheid om
‘zomaar’ dingen te zeggen of te doen. Vandaar dat veel kunstenaars bewust
teruggrijpen naar clichés of gemeenplaatsen, zij het dan met de afstandelijkheid der
ironie. Er is geen plaats buiten de gemeenplaats: de hedendaagse mens leeft met de
idee dat al wat hij kan doen of zeggen reeds door een ander, op een ander tijdstip
van de geschiedenis, is gedaan of gezegd. Het postmodernisme is een soort van
culturele verlamming die, merkwaardig genoeg, het culturele (het artistieke) niet in
de weg staat.
Welnu, het is helemaal niet vanzelfsprekend dat het zoeken naar ‘primordiale’
waarden in literatuur als ‘postmodern’ moet bestempeld worden. Het tegendeel is
veel waarschijnlijker: de behoefte aan een radicale breuk met de traditie, de ‘harde’
tegenstelling tussen oudere en nieuwe literatuur, het idee van tabula rasa, van een
nulgraad waarna alles opnieuw kan beginnen... Al deze elementen wijzen op een
intiem verband tussen Simons esthetica en de postulaten van het modernisme. Simon
schijnt op zoek te zijn naar het ‘absoluut nieuwe’. Men zou zelfs kunnen stellen dat
wat de literatuur betreft er bij Simon een soort vooruitgangsideaal bestaat. De auteur
van L'Herbe, van Les corps conducteurs gelooft in de métarécit (Lyotard) van een
zich altijd maar verder ontwikkelende literatuur. Vandaar zijn overtuiging dat het
mogelijk is ‘anders’ te schrijven, literatuur te maken die volledig losstaat van het
verleden.
Veelbetekenend in dit verband is Simons herhaaldelijk terugkomende uitspraak
dat de hedendaagse literatuur ‘achter staat’ op de schilderkunst, dat het literaire boek
een evolutie doormaakt (aan het doormaken is) die het schilderij allang achter zich
heeft gelaten. Simon verwijst hier naar de typisch moderne overgang van een
mimetische naar een niet meer mimetische en bijgevolg pre-abstracte schilderkunst.
Voegt men daar nog aan toe dat Simon zichzelf graag vergelijkt met Cézanne of met
de kubisten, Cé-

12

Bert Bakker, Amsterdam, 1984.
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zannes erfgenamen, dan komt men hier ook weer tot de bevinding dat de schrijver
een duidelijk modernistisch ideaal nastreeft en dat het postmoderne probleem van
de onmogelijkheid tot vernieuwing hem eigenlijk vreemd is. Simon is een van
Frankrijks laatste modernisten, in de betekenis die Lyotard aan die term geeft; hij is
een van de steeds schaarser wordende auteurs die zich nog gedreven voelen door een
authentieke vernieuwingsdrang, een van de weinigen voor wie het concept avant-garde
nog zin heeft.

Nouveau roman
Simons modernisme heeft alles te maken met de zogenaamde ‘nouveau roman’ (of
met zijn iets latere variant de ‘nouveau nouveau roman’), een literaire vorm die in
het begin van de jaren vijftig opduikt en die inderdaad kan beschouwd worden - zoals
Simon suggereert - als een laattijdig antwoord van de literatuur op een evolutie die
zich in de schilderkunst reeds had voltrokken. Het is geen geheim dat deze ‘nieuwe
roman’ vandaag de dag in Frankrijk als voorbijgestreefd wordt beschouwd. Auteurs
die zich in het verleden met de nouveau roman hebben geassocieerd grijpen nu terug
naar meer traditionele vormen. De meest opvallende ommezwaai in dit verband is
die van Alain Robbe-Grillet, zowat de paus van de ‘nieuwe’ romanciers.
Robbe-Grillet, een ‘modern’ auteur zolang hij als chef de file van de nouveau roman
werd aanzien, schijnt met Le miroir qui revient, een autobiografische tekst uit 198413,
de weg op te gaan van het postmodernisme. De geschiedenis is mij te vlug af geweest,
zo stelt Robbe-Grillet aan het begin van zijn boek. Ik wilde provoceren door over
mezelf te praten in een tijd waarin niemand nog in het ‘ik’ geloofde (een groot deel
van Le Miroir dateert uit de jaren zeventig); maar ondertussen (begin van de jaren
tachtig) is het ‘ik’ teruggekomen. Niemand zal nog aanstoot nemen aan het schandaal
dat ik in mijn tekst had ingebouwd.
Deze bekentenis is kenmerkend voor wat ik hier als postmodernisme beschrijf: de
postmoderne kunstenaar voelt zich geremd in zijn scheppingsdrang; wat hij in eerste
instantie als een eigen innovatie beschouwde blijkt niet meer te zijn dan het gevolg
van een algemene tendens die het ‘oude’ herneemt omdat het ‘nieuwe’ (de
mogelijkheid om nieuwe dingen te maken of te zeggen) is verloren gegaan. Niets
van dit alles bij Claude

13

Zie ook het onlangs gepubliceerde vervolg op Le miroir: Angélique ou l'enchantement,
Minuit, Parijs, 1988.
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Simon. Een jaar na het verschijnen van Le miroir qui revient toont de
Nobelprijswinnaar hoe hij ondanks alles is trouw gebleven aan de canon van de
nouveau roman. Dit blijkt uit de definitie van de roman in Discours de Stockholm:
‘Non plus démontrer (...) mais montrer, non plus reproduire mais produire,
non plus exprimer mais découvrir. De même que la peinture, le roman ne
se propose plus de tirer sa pertinence de quelque association avec un sujet
important, mais du fait qu'il s'efforce de refléter, comme la musique, une
certaine harmonie’ (p. 29).
Afgezien van de verwijzingen naar muziek en ‘harmonie’ die tot Simons eigen poëtica
behoren, zouden deze regels zo uit een van de programmatische geschriften kunnen
komen die Robbe-Grillet of Jean Ricardou in de jaren zestig publiceerden. De
intransitiviteit van de taal, het produktieve karakter van de schrijfakt, de immanentie
van het literaire werk... Men vindt hier een aantal ideeën (idealen, dogma's) terug
die twintig jaar geleden bon ton waren in het Franse literaire milieu en die in Simons
ogen niets aan actualiteit hebben ingeboet. Het is dan ook niet uitgesloten dat men
in Stockholm precies het ‘testimoniale’ karakter van Simons werk heeft willen
onderscheiden: Claude Simon, de laatste der nouveaux romanciers, een schrijver die
nog vasthoudt aan een aantal esthetische principes die anderen vandaag als verouderd
beschouwen.

Familieroman
Het hier aan Simons werk toegeschreven ‘archaïsche’ karakter houdt geen enkel
waardeoordeel in. Het is niet omdat men bij Robbe-Grillet postmoderne tendensen
ontdekt dat de auteur van Le miroir qui revient artistiek verder zou staan dan Claude
Simon. Simon kan vandaag de dag als een van de laatste vertegenwoordigers van de
nouveau roman worden beschouwd omdat hij in feite nooit tot de meer extreme
fractie van deze beweging heeft behoord. Simons werk is van nature uit
autobiografisch: hoewel het ‘ik’ er zich nooit direct in uitdrukt, is het merendeel van
Simons teksten op ‘ware feiten’ gebaseerd. De auteur vertrekt geregeld van historische
dokumenten (oude fotos, nagelaten papieren,...) die als stimulus voor de schrijfakt
moeten dienen. In weerwil van zijn experimenteel karakter is Simons roman wezenlijk
een ‘roman familial’, een familie-
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roman in de betekenis die Marthe Robert aan deze term geeft14: een imaginaire
reconstructie van het familiale verleden, een genealogische fabel die de lacunes in
de geschiedenis moet opvullen.
Dit ‘realistische’ aspect heeft zich trouwens met de jaren steeds sterker
geaffirmeerd: Les Géorgiques uit 1981 is van begin tot einde verankerd in een
historisch aanwijsbare werkelijkheid; het onlangs verschenen L'Invitation is geheel
gewijd aan de politieke actualiteit. Omdat Simon zich nooit met de dogmatische kant
van de nouveau roman heeft ingelaten, kan hij vandaag de dag nog steeds als ‘nouveau
romancier’ beschouwd worden. De nouveau roman heeft bij hem een persoonlijke
en gepersonaliseerde interpretatie gekregen. Vandaar dat de schrijver nooit de behoefte
heeft gevoeld om met zijn oude gewoontes te breken.

Nieuwbouw
Op het einde van De Naam van de Roos vertelt Umberto Eco hoe de monnik Jorge
de Burgos de kloosterbibliotheek in brand steekt. Het vuur breidt zich snel uit en in
een mum van tijd stort heel de abdij in mekaar. Jaren later, wanneer hij zelf een rijp
man is geworden, brengt de verteller, Adson, een bezoek aan de verwoeste abdij en
ter plaatse vindt hij fragmenten terug van de in vlammen opgegane boeken: ‘Het was
een schamele oogst, maar ik besteedde een gehele dag aan het vergaren ervan, alsof
uit die disiecta membra van de bibliotheek een boodschap tot mij zou komen’15. Wat
Eco hier doet met het thema van de verbrande bibliotheek staat lijnrecht tegenover
de manier waarop Simon het bombardement van Leipzig behandelt. In La Route des
Flandres wordt de vernietiging van de bibliotheek als een soort bevrijding ervaren.
Het is pas wanneer alle boeken vernietigd zijn dat men opnieuw kan beginnen en dat
er ruimte komt voor de esthetiek van het ‘primordiale’. Bij Eco is de verbrande
bibliotheek een object van nostalgie. Adson vergaart geduldig de flarden van vroeger;
hij wil redden wat er nog te redden valt en probeert, in de mate van het mogelijke,
de bibliotheek terug op te bouwen. ‘Aan het eind van mijn geduldige reconstructie’,
schrijft de monnik, ‘verscheen voor mijn geestesoog als het ware een bibliotheek
samengesteld uit passages, citaten en onvoltooide zinnen, verminkte resten van
boeken’ (p. 521). Modernisme staat tegenover postmodernisme zoals de Leipzig
episode in La Route

14
15

In Roman des origines et origines du roman, Grasset, Parijs, 1972.
De Naam van de Roos, Amsterdam, Bert Bakker, 1984, p. 520.
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des Flandres tegenover de epiloog van De Naam van de Roos. De modernist vernietigt
de bibliotheek om er zelf een nieuwe op te bouwen (die op haar beurt door andere
modernisten kan ontmanteld worden). De postmodernist neemt genoegen met de
fragmenten van de geschiedenis maar koestert niet meer de illusie van de vernieuwing.
Claude Simon heeft duidelijk voor de eerste oplossing gekozen.
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De Hispanics in de Verenigde Staten1
Annick Tréguer
Een van de fenomenen die straks tot een diepgaande mutatie in de Amerikaanse
samenleving kunnen leiden, is de toenemende aanwezigheid van bevolkingsgroepen
en gemeenschappen van Spaanssprekende origine. Hispanics, hispanos, latinos
worden ze genoemd, zowel de afstammelingen van de eerste Spaanstalige blanken,
zwarten, indianen of halfbloeden, die zich al meer dan driehonderd jaar geleden in
de zuidwestelijke staten gevestigd hebben, als de nieuwkomers wier toevloed niet
schijnt in te dammen. In de manier waarop men tegen het fenomeen aankijkt, is de
laatste jaren veel veranderd. De armoede onder deze bevolkingsgroepen, de drugen
prostitutieproblemen zijn nog altijd even acuut, ze worden nog altijd evenzeer
uitgebuit, maar de taal waarin over hen gesproken wordt, is minder denigrerend dan
in de jaren '60. Het etnocentrisme van de W.A.S.P. (White Anglo Saxon Protestant)
heeft wat terrein moeten prijsgeven. De zwarte revolutie, de emancipatiebeweging
van Martin Luther King, met in haar kielzog chicano-leiders als Cesar Chavez, hebben
ertoe geleid dat men zich bewust geworden is van de rol en het belang van de
hispano-component van de samenleving. Wat afkomst en cultuur betreft, vormen zij
een heterogene groep, maar zij hebben een gemeenschappelijke taal, ze zijn allemaal
katholiek en hebben een zelfde gevoel voor familierelaties - en dat geeft hun een
ongeëvenaarde vitaliteit.
Volgens de officiële tienjaarlijkse volkstellingen waren er in de VS in 1970 9
miljoen Spaanssprekende Amerikanen; in 1987 waren er dat 18.800.000, d.w.z. 1
op 12. Dichter bij de werkelijkheid komen we als we daar het voortdurend groeiende
aantal clandestiene immigranten bijtellen: de ilegales, de indocumentados, de espaldas
mojadas (de ‘natte ruggen’, hispanics die vanuit Mexico de Rio Grande overzwemmen
in de hoop zo aan de grenspatrouilles te ontsnappen). Hun aantal wordt op 5 à 10
miljoen geschat. Dat geeft een totaal van ongeveer 25 miljoen Spaanssprekenden of
1 Amerikaan op 10. Voeg daarbij dat die Spaanssprekende minderheden vijf keer
sneller aangroeien dan de rest van de bevolking; tussen 1970 en

1

Dit artikel verscheen eerder in Etudes.
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Hispanics in de VS: officiële cijfers volkstelling 1987

1980 met 61%, terwijl de rest van de bevolking slechts met 11% toenam. In 1980
vertegenwoordigden de officieel geregistreerde hispanics (de clandestienen dus niet
meegerekend) 6,4% van de totale bevolking, in 1985 7,2%. De VS staan nu al op de
zevende plaats in de wereldranglijst van de landen met een Spaanssprekende
bevolking. Tegen het einde van het decennium zal deze minderheid talrijker zijn dan
de zwarte bevolkingsgroep, en voor het jaar 2000 voorspellen de computers in
Washington het officiële cijfer van 35 miljoen. De hispanics worden dan de grootste
etnische groep van de VS.
Die snelle demografische groei is te verklaren door verschillende factoren. Het
gaat om een bevolking die heel jong is: gemiddeld 25 jaar tegenover 32 jaar voor de
rest van de bevolking. Ze trouwen relatief vroeg. Hun vruchtbaarheidsgraad ligt 40%
hoger dan bij anderen. Hun groot aantal kinderen is karakteristiek voor een stedelijk
subproletariaat en voor een bevolkingsgroep die in zijn overgrote meerderheid nog
diep katholiek is en een sterk familiebewustzijn onderhoudt. Daar komt bij dat de
economische en geo-politieke situatie nog lang zal blijven leiden tot massale migraties
vanuit Mexico en Latijns-Amerika.
Doordat zij, rijk of arm, allemaal moeite hebben om of weigeren zich te assimileren
- in hun familiale en religieuze leven blijven ze Spaans spreken - is deze groeiende
gemeenschap gaandeweg het culturele uitzicht van het
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land van Uncle Sam aan het veranderen. In een aantal steden en agglomeraties merk
je duidelijk de continuïteit tussen de eerste Spaanse kolonisatie en de huidige
Spaanssprekende aanwezigheid. Dat is het geval in Santa Fe (New Mexico), San
Antonio (Texas) en Los Angeles (Californië). Maar in de tweede helft van de jaren
'80 hebben de latinos zich over heel het grondgebied verbreid, tot in de meest
onverwachte hoeken. Vooral aan de Oostkust (New York), in Florida (Miami) en
Californië (Los Angeles) tref je de grootste groepen aan, maar bijna elke staat heeft
nu zijn percentage hispanics. Wat hun origine betreft vormen zij een ingewikkeld
mozaïek: Mexicanen, Portoricanen, Cubanen, Dominicanen, Salvadorianen,
Nicaraguanen, Guatemalteken, Costaricanen; de laatste jaren ook tal van politieke
vluchtelingen. Veruit de belangrijkste groepen zijn: 1) Portoricanen (ongeveer 2,5
miljoen aan de Oostkust); 2) Cubanen (meer dan 1 miljoen in Florida en verder in
het oosten en in Chicago); 3) Mexicanen (seizoenarbeiders) en chicanos
(Mexicaans-Amerikaanse ingezetenen), van wie er officieel 7 miljoen ingeschreven
zijn (in Californië, Texas en New Mexico) maar waar nog verschillende
indocumentados bijgeteld moeten worden. Deze drie minderheden vormen helemaal
geen homogene groep. Ze spreken dezelfde taal, maar cultureel en geografisch hebben
ze weinig met elkaar te maken. Schematisch zou je kunnen zeggen dat de Portoricanen
in de eerste plaats hun socio-economische positie willen verbeteren, zonder daarom
hun contact met het moederland, Portorico, op te geven. De chicanos beklemtonen
vooral hun eigen cultuur en de rijkdom van hun dubbele identiteit. De Cubanen
hebben iets van beide tendensen, maar zijn meer (in de brede betekenis van het
woord) ‘politiek’ geïnteresseerd: Cuba blijft hun eerste zorg.
Globaal genomen leeft deze Spaanssprekende bevolking in de stad (New York en
Los Angeles samen zijn goed voor 25% van het officiële totaal van 1980). Andere
grote concentraties vind je in oost Los Angeles (Californië) met 94,1%, El Paso
(Texas) met 62,5%, Laredo met 93% en San Antonio met 57,3%. In achttien grote
steden in de VS (op één na allemaal in Californië, Texas of Florida) is de meerderheid
van de bevolking Spaanssprekend. De grootste concentraties komen voor in de
socio-economisch of politiek belangrijkste gebieden. Officieel telt de staat Californië
meer dan 5 miljoen hispanics, Texas drie miljoen, New York twee, Florida, New
Mexico en Illinois (Chicago) een half miljoen. Met de clandestienen meegerekend
wordt het aantal hispanics in Los Angeles alleen al drie miljoen. In Los Angeles,
Miami, New York en San Antonio kun je je hele leven lang je zonder een woord
Engels behelpen.
Ook socio-economisch gezien vormen de hispanics een heterogene groep:
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hispano-elites zijn actief in Wall Street en controleren 20% van de banken in Miami;
de president van Coca-cola is een Cubaan; enkelingen hebben het ver geschopt in
de vrije beroepen, in de academische milieus of in de politiek: de burgemeesters van
San Antonio en Miami zijn hispanos. Maar als groep bevinden ze zich onderaan de
sociale ladder en doen ze het werk waar de anglo's hun neus voor ophalen. Hun
inkomen per hoofd is driemaal lager dan dat van de gemiddelde Amerikaan en een
kwart van hen leeft onder het officiële bestaansminimum. Ze blijven de paria's van
een maatschappij die hen opzij schuift, slachtoffers van een etnische en raciale
discriminatie, die hoewel niet altijd openlijk, toch nog steeds heel levendig blijft.

De eerste hispanics
De Spaanssprekende component in de hedendaagse sociale en culturele geschiedenis
van de zuidwestelijke staten in de VS is alleen te begrijpen vanuit de Spaanse
aanwezigheid in dat gebied vanaf de ontdekking van het continent. De Spaanse
kolonisatoren vermengden zich met Mexicanen en Indianen en zo ontstonden de
eerste Spaanssprekende gemeenschappen. Namen van staten zoals Californië, Arizona,
Nevada, Colorado, Texas, Florida en de namen van ontelbare steden getuigen van
dit Spaanse erfgoed. De vitaliteit van de hispanics is niet te verklaren zonder
verwijzing naar die geschiedenis. Dat geldt vooral voor de chicanos (afstammelingen
van Mexicanen) die zich in het zuidwesten helemaal geen vreemdelingen voelen.
Zij wonen in staten die tot in 1810 (de onafhankelijkheid van Latijns-Amerika)
Spaanse kolonies waren, en daarna tot in 1848 (toen ze met het verdrag van Guadalupe
Hidalgo aan de Noordamerikaanse overwinnaar toevielen) Mexicaans grondgebied.
Vandaag nog vormt dit gebied een grenszone die in een voortdurende symbiose met
Mexico verkeert. Toen Spanje in 1492 de Nieuwe Wereld ontdekte, lijfde het al heel
snel een groot deel van het Noordamerikaanse grondgebied in bij het Nueva España
met Mexico als hoofdstad. In 1525 landden de Spanjaarden op de kusten van Florida
en stichtten daar de eerste Noordamerikaanse stad, San Augustin. Pas een halve eeuw
later arriveren daar de eerste Britse kolonisten. In het midden van de 16e eeuw leiden
de expedities van Vazques de Coronado, Cabeza de Vaca en Juan de Oñate tot het
ontstaan van de eerste Spaanse kolonies van New Mexico, Texas en Colorado.
Californië zou de laatste Spaanse kolonie worden. Die kolonisatie steunde op drie
soorten structuren: militaire forten, burgerlijke gemeentebesturen en mis-
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sies. Deze laatsten speelden een belangrijke rol in de ontwikkeling van de landbouw
en de veeteelt, en in de scholing van de inheemse bevolking. Religieuzen als Junípero
Serra waren de eigenlijke stichters van Spaans-sprekend Californië.
Wie vandaag langs de Camino Real door Californië trekt, van het zuiden naar het
noorden, van de ene missie naar de andere, stoot om de zoveel mijlen op restanten
van een Spaanse en religieuze toponymie: San Diego, San Luis Obispo, Santa Bárbara,
Santa Cruz, San Francisco, Sacramento, etc. Het dorp Los Angeles werd gesticht op
4 september 1781 en kreeg de ronkende naam: ‘Pueblo de Nuestro Señora la Reina
de Los Angeles de la Purciúncula’; de Amerikanen maakten er elliptisch L.A. van.
Zoals reeds gezegd, werden al deze provincies, toen ze zich losmaakten van Spanje,
Mexicaans en in 1848, na de Texas-oorlog, verloor Mexico de helft van zijn
grondgebied aan de VS. Maar veel oorspronkelijk Indiaanse, Spaanse of Mexicaanse
gemeenschappen hebben tot op vandaag hun taal, hun godsdienst en een aantal
gebruiken van hun voorouders bewaard. Het onstuimige culturele reveil van de
chicanos in de jaren '60 en '70 hebben al deze gemeenschappen van oude Spaanse
afkomst een nieuwe impuls en nieuwe vitaliteit gegeven.

Immigranten van de 20e eeuw
Het merendeel van de huidige hispanobevolking, het grootste deel van die 25 miljoen,
is echter afkomstig van immigranten uit de 20e eeuw: Mexicanen (na de Mexicaanse
revolutie in 1910), Portoricanen (in de jaren '50), Cubanen (na de machtsovername
van Fidel Castro en in 1981 volgde een massale exodus vanuit het havenstadje Mariel),
Dominicanen (heel talrijk in New York), Zuidamerikanen, enkele Spanjaarden en
nu de laatste jaren Nicaraguanen, Salvadorianen en Guatemalteken. Op de vlucht
voor honger, gewapende conflicten of burgeroorlogen stromen steeds weer nieuwe
Zuid- en Centraalamerikaanse immigranten het Noordamerikaanse continent binnen
op zoek naar het beloofde land.
Als je nagaat hoe Latijns-Amerika sinds de Tweede Wereldoorlog tegen de ‘reus
van het noorden’ aankijkt, stoot je steeds weer op dezelfde contradictie: enerzijds
intellectuele rebellie maar anderzijds materiële afhankelijkheid. De Rio Grande, de
grens tussen beide continenten (de aansluiting tot de Stille Oceaan is een kunstmatige
grensafbakening) speelt al vanaf het begin van de eeuw de rol van een demografische
uitlaatklep voor Mexicaanse arbeiders, en de VS hebben de zone vooral gebruikt om
de immi-
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grantenstroom in evenwicht te houden met de fluctuaties van hun economie. Vooral
tijdens de depressie in de jaren '30 en tijdens de jaren '50 werd ze het toneel van
massale deportaties. Jarenlang heeft Washington ze gebruikt als passage voor
goedkope dagloners. Nu is dit grensgebied een soort anglo-latino Derde Wereld
geworden waar een duizendtal toeleveringsbedrijven (maquiladores) goedkope
bandarbeiders tewerkstellen ten bate van de Amerikaanse multinationals. De lokale
Mexicaanse autoriteiten hebben zich tegen die ontwikkeling nooit verzet: voor hen
betekende het werkgelegenheid voor een verpauperde bevolking in de grensstreek:
werkloze mannen en vrouwen die hopen ooit, legaal of clandestien, het nog steeds
mythische land, El Norte, binnen te geraken.
Als Kennedy in 1965 een nieuwe wet op de immigratie invoert, neemt de
immigrantenstroom drastisch toe, niet alleen omdat de zuidelijke grens soepeler
wordt, maar ook door de toevloed van Portoricanen en de gevolgen van de Cubaanse
revolutie. In de jaren '80 versnelt het tempo van de immigratie en treedt er een grote
diversificatie op: de ontreddering van Centraal-Amerika en de Spaanssprekende
Caraïben brengt honderdduizenden mensen naar de VS, waar ze naar goede
Amerikaanse traditie politiek asiel vinden (Wel is het zo dat Cubanen en Nicaraguanen
vaak beter onthaald worden dan Guatemalteken of Haïtianen). Ook voor deze
immigranten is Amerika nog steeds het beloofde land en vaak is het feit dat ze een
tijd in de VS gewerkt hebben, bij hun eventuele terugkeer naar hun geboorteland,
een garantie voor sociale promotie. Om het percentage hispanics onder een
aanvaardbare drempel te houden, heeft de regering-Reagan nu een nieuwe wet op
de immigratie ingevoerd. Niet zonder moeite tot stand gekomen, werd de wet
Simpson-Rodino van kracht op 5 mei 1987. Het is een soort amnestiewet:
clandestienen die kunnen bewijzen dat ze sinds 1981 in de VS wonen, kunnen het
staatsburgerschap krijgen. Tegelijk wordt voortaan streng opgetreden tegen
werkgevers die clandestiene immigranten in dienst nemen.

Weerstand tegen assimilatie
Het lijdt geen twijfel dat deze massale aanwezigheid van Spaanssprekenden tot een
aantal serieuze problemen in de Amerikaanse samenleving zal leiden. De mythe van
de melting pot, de smeltkroes waaruit door vermenging van verschillende rassen en
talen een Noordamerikaanse identiteit zou ontstaan, heeft definitief afgedaan. De
‘Civil Rights’-beweging in de jaren zestig bracht de zwarte bevolking tot
zelfbewustzijn en sleepte in haar
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spoor andere minderheden, vooral de hispanics, met zich mee. Hun hispano-afkomst
gaf deze laatsten vaak een ongelukkig geweten. Met het wegdeemsteren van het
Franco regime en de vooruitgang van Latijns-Amerika op de weg van de democratie,
is dat veranderd, ze werden zelfbewuster, kregen weer volop vertrouwen in hun eigen
culturele identiteit. Zozeer zelfs dat het niet denkbeeldig is dat tegen het einde van
de eeuw de Anglo-Amerikaanse samenleving en de hispano-bevolking als twee
antagonistische werelden tegenover elkaar komen te staan. Paradoxalerwijs was het
de armoede van de hispano-bevolking die de impuls gaf tot de expansie van hun
cultuur. Het besef dat ze tot een eigen raciale en religieuze gemeenschap behoren,
is gaandeweg doorgedrongen tot alle sociale lagen in de VS, en verleent ze een
legitiem gevoel van communautaire waardigheid en trots. En dat betekent een flinke
kwauw in de dominante ideologie van de Amerikaanse maatschappij.
Dat reveil van het etnisch bewustzijn en vooral de onstuimige bloei van de
hispano-cultuur hebben een reële politieke macht in het leven geroepen. Ze vormen
een ernstige bedreiging voor de collectieve identiteit en dreigen tot ernstige conflicten
te leiden. In de meest conservatieve kringen is er al sprake van een ware fobie. Daar
wordt weer hard gepleit voor assimilatie; wie zich niet assimileert, moet eruit. In de
Staat Californië is verleden jaar een wet gestemd die bepaalt dat het Engels de enige
officiële taal is. De wet Simpson-Rodino is een ander treffend voorbeeld van dit
verschijnsel.
Maar waarom verzetten de hispanics zich dan tegen assimilatie? In de grond omdat
hun manier van denken, hun manier van doen en van zich te gedragen lijnrecht
tegengesteld is aan die van de Anglo-Amerikanen. De heersende Anglo-Amerikaanse
cultuur is altijd gekenmerkt geweest door een ongetemd individualisme. Een
Anglo-Amerikaan is in de ander slechts geïnteresseerd voor zover hij die in zijn eigen
projecten kan inpassen. In dat pragmatisch universum is er weinig plaats voor
gevoelens. Je hoeft maar te denken aan het futuristisch-luxueuze urbanisme in New
York dat zich niets gelegen laat liggen aan de krottengetto's van de Bronx of Harlem.
De hispano heeft een heel andere levensvisie. Menselijke communicatie is voor hem
levensbelangrijk. Veel van zijn tijd gaat op in menselijke contacten en convivialiteit.
Elke ontmoeting, elke viering in de familiekring wordt een feest. Belangeloze
collectieve manifestaties, zang, muziek, dans nemen een aanzienlijk deel van het
dagelijkse leven in beslag. Het is trouwens daar, in die familiale sfeer, dat veel
clandestiene latinos vaak heul zoeken.
Als hij Engels gaat spreken, de taal van de school, ervaart de hispano dat als een
breuk met zijn familie en met zijn culturele wortels. Zijn Spaans,
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dat vol gevoelsconnotaties zit, voelt zich niet thuis in een wereld die hoofdzakelijk
draait rond macht en materieel succes. Engels en Spaans zijn inderdaad meer dan
twee verschillende manieren om hetzelfde uit te drukken, ze belichamen twee
verschillende manieren om in het leven te staan, twee verschillende culturen.
Om in de Anglo-Amerikaanse wereld hun eigen cultuur in stand te houden, hebben
de hispanics mee kunnen profiteren van de doorbraak van de nieuwe
communicatiemedia. De grote immigratiegolven vielen namelijk samen met de
opkomst van de televisie. Tal van netten verzorgen integraal Spaansgesproken
programma's, met o.m. veel aandacht voor volksmuziek en -dans. In enkele sterk
gehispaniseerde gebieden verschijnen al sinds het einde van de 19e eeuw Spaanse
kranten. La Prensa in San Antonio (Texas) en La Opinión in Los Angeles hebben
een geschiedenis van meer dan een halve eeuw achter de rug. De reclamereuzen zien
in die groeiende aantallen Spaanstaligen een interessante markt en richten alom
Spaanse bijkantoren op. Alom ook rijzen ondernemingen uit de grond voor produkten
aangepast aan de eigen smaak van dit expanderend cliënteel. Er is haast geen enkel
aspect van het Noordamerikaanse openbare leven meer dat niet getekend is door die
hispanische aanwezigheid. Opvallend zichtbaar wordt dat gemaakt door de murales,
muurschilderingen zoals je die in Mexico aantreft en die je in New York, Chicago
en Los Angeles overal ziet verschijnen. Het is een van de vele manieren waarop de
hispanics de Anglo-Amerikaanse samenleving duidelijk maken dat zij de rijkdom
en de eigenheid van hun cultuur erkend willen zien. Toen in juli 1980 een Nationale
Conventie van het Ras bijeenkwam, namen daar meer dan 120 hispanische organisaties
aan deel.
Zij weigeren zich in de Anglo-Amerikaanse cultuur te integreren. Krachtig
manifesteren zij hun identiteit. Zelfbewust affirmeren de gedomineerde cultuur, de
geminoriseerde gemeenschappen, de achteruitgezette minoriteiten hun originaliteit
en specificiteit. Het is een fenomeen dat te denken geeft: de hispanogemeenschap is
nu reeds meer dan een machtige minderheid, ze vormt een nieuw facet van de VS.
Dit reveil van de hispanische etniciteit roept echter in alle scherpte twee
complementaire problemen op, die je vandaag overal in de wereld tegenkomt en
waaraan ook de Amerikaanse samenleving niet ontkomt: de angst voor de differentie
en de intolerantie tegenover de andere. Terecht kun je je afvragen of we na een
tijdelijke veramerikanisering van de hispano-minderheden op lange termijn niet te
maken zullen krijgen met een verhispanisering van de Verenigde Staten. Hier begint
zich een cultureel fenomeen te manifesteren waarvan we de omvang nog niet
vermoeden.
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Forum
Persoonlijk leven door de eeuwen heen
In 1985 verscheen het eerste deel van de Histoire de la vie privée, die als geheel
onder redactie stond van Georges Duby en de toen reeds overleden Philippe Ariès.
Inmiddels is de reeks met het verschijnen van de vijfde band voltooid1 en is het eerste
deel in Nederlandse vertaling uitgekomen2. Een onderneming die even indrukwekkend
als hachelijk is, want het gebruik van de categorie ‘privé-leven’ als leidraad door
twintig eeuwen Westerse geschiedenis is verre van vanzelfsprekend. De scheiding
tussen persoonlijk en openbaar bereik zoals wij die kennen is immers pas van vrij
recente datum; ze is een bij uitstek burgerlijk begrip, dat dan ook pas in de laatste
eeuwen duidelijk gestalte heeft aangenomen. Een geschiedenis van het persoonlijk
leven die ver voor deze periode haar aanvang neemt, valt dan al licht onder de
verdenking van anachronisme.
Duby laat zich er in zijn algemene inleiding op de reeks niet toe verleiden dit
bezwaar met grof geschut te weerleggen. Een alomvattend en doorslaggevend
tegenargument ís waarschijnlijk niet te geven, omdat deze opnieuw de verscheidenheid
van de diverse historische perioden zou miskennen. En om die verscheidenheid is
het de samenstellers van de reeks juist te doen. Welke veranderingen hebben zich
in de loop der eeuwen in het persoonlijk leven voorgedaan? - dat is de vraag die in
deze reeks centraal staat. En daarmee is eerst en voor alles de vraag opgeworpen
naar de verhouding tussen privéleven en openbaarheid. Bij voorbaat mag immers
worden verondersteld dat de scheidslijn die impliciet getrokken werd niet alleen van
periode tot periode verschoof, maar ook een wezenlijk ander karakter aannam, al
naar gelang de opbouw en het functioneren van de samenleving als geheel.
Openbaarheid en privé-leven waren daarbij in een voortdurende wisselwerking op
elkaar betrokken; zij bepaalden elkaar en gaven daarin het betreffende tijdperk zijn
specifieke sociale aangezicht.
Methodisch wordt het bestaan van een privé-sfeer door Duby dan ook zonder meer
verondersteld. Hij geeft er in zijn inleiding losjes een aantal omschrijvingen van: het
persoonlijk leven is een gebied waarin een zekere immuniteit heerst tegenover de
aanspraken van de wereld, een gebied waarin men zich kan terugtrekken, waar men
‘op zijn gemak’ is en zich en négligé kan verto-

1
2

Ed. du Seuil, Parijs, 1985-1987.
Philippe Ariès en Georges Duby (red.), Geschiedenis van het persoonlijk leven, dl. I, Van
het Romeinse Rijk tot het jaar duizend, red. Paul Veyne, vertaald door Anette Bakker, Wietse
de Boer en Carla Toussaint, Agon, Amsterdam, 1987, 526 pp., f 75.
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nen (‘in de ochtendjas’ zegt de Nederlandse vertaling suggestief). Het is het gebied
van het vertrouwelijke, het huislijke, een afgesloten, ommuurd terrein - het gebied
ook van het geheim.
Maar juist die afgeslotenheid speelt de historici grote parten. Want het persoonlijk
leven is, uit zijn eigen aard, zelden voorwerp van directe boekstaving in archieven
of akten geweest. Pas wanneer het persoonlijk leven een bewust beleefde sociale
categorie wordt, neemt men de moeite deze tot dan toe verwaarloosde sfeer (een
onbedoelde bijbetekenis van het woord négligé) te beschrijven - in romans en
bekentenisliteratuur van steeds intiemer aard, maar ook als terrein van het
sociaal-wetenschappelijk onderzoek dat de opkomst van het begrip ‘privé’ al snel
zal volgen. Michel Foucault zal deze wetenschappen zelfs de rol van uitvinder van
de ‘mens’ (d.w.z. het moderne, autonome subject) toekennen3. De wonderlijke
parallellie tussen enerzijds de uitkristallisering van een gesloten subjectiviteit die
vervolgens doorgrond wil worden4 en anderzijds het steeds scherper wordende besef
van een sociale scheiding tussen een openbare en een persoonlijke sfeer maakt al
iets duidelijk van de wisselwerking tussen beide kampen en de verregaande effecten
die deze werking tot gevolg heeft. Daarmee zijn wij echter flink op de geschiedenis
vooruit gelopen. In de eerste duizend eeuwen van onze jaartelling, die het eerste deel
van de Geschiedenis beslaat, is men nog tot op grote hoogte aangewezen op een
indirecte benadering van het persoonlijk leven, dat zich in de bronnen maar zo moeilijk
prijsgeeft. En gezien al deze hindernissen is het echter bewonderenswaardig hoever
de vijf auteurs die aan dit deel hebben bijgedragen, hebben weten door te dringen in
het dagelijks leven van het Romeinse, vroeg-Middeleeuwse en Byzantijnse tijdvak
en met name hoezeer zij dit leven opnieuw gestalte hebben weten te geven in een
presentatie die de lezer tot directe ooggetuige maakt. In een schitterende stijl worden
de diverse aspecten van het leven dermate evocatief in het licht geroepen, dat de
voorafgaande excuses van de redacteuren van overdreven bescheidenheid lijken te
getuigen. Het boek staat in de beste traditie van beeldend verslaan en suggestieve
beschrijving. Meeslepend is het boek vanaf het allereerste begin: een fenomenaal
essay van de redacteur van dit deel, Paul Veyne, over de Romeinse antieke periode,
dat opent met een weergaloze analyse van een in Pompeii aangetroffen portret van
een echtpaar: een literair juweel van precies één bladzijde lang, waarin Veyne zijn
essay opdraagt aan zijn betreurde collega aan het Collège de France, de al genoemde
Michel Foucault.
Net als in eerdere publikaties legt Veyne in dit eerste deel opnieuw getuigenis af
van een imposant inzicht op een groot aantal terreinen, van etnologie tot
literatuurwetenschap en wijsbegeerte, die in een penetrant historisch beeld worden
bijeengebracht. Wil Veyne zich elders echter nogal eens in zijn eigen eruditie
verstrikken en de lezer met een overdaad aan theoretische lijnen en verbanden
verwarren, in dit openingshoofdstuk heeft hij een volmaakt evenwicht gevonden
tussen breedheid van visie, inventiviteit van doorzicht en zwierigheid van stijl.
Daarmee zet hij niet alleen op voorbeeldige wijze de toon voor de rest van de bundel,
maar wekt hij ook grote verwachtingen voor een wat meer uitgewogen lijn in zijn
eigen toekomstige publikaties, die een grotere toegankelijkheid voor het
3
4

Zie vooral Les mots et les choses.
Foucault: de wil tot weten.
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Brown, die eerder de aandacht op zich
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vestigde met zijn studie The Making of Late Antiquity, richt zich in zijn behandeling
van de Late Oudheid vooral op de omslag in het mensbeeld, die zich vooral onder
invloed van het opkomend christendom voltrekt - een ontwikkeling die door Brown
wordt omschreven als een overwinning van het kleine burgerdom; dus geen
slavenopstand, zoals Nietzsche dacht. Interessant is daarbij de steeds belangrijker
wordende plaats die het echtpaar zal innemen. Heeft Veyne een dergelijke
ontwikkeling ook in een eerder stadium al aangewezen, maar daar als gezichtsbedrog
ontmaskerd - een harmonieuze persoonlijke huwelijksverhouding gold weliswaar
als ideaal, maar dat bleef veelal een formeel ideaal -, Brown ziet de intimiteit in latere
eeuwen daadwerkelijk postvatten, wat direct verband houdt met de veranderde plaats
van de vrouw binnen de maatschappij en binnen de geheel nieuwe mensvisie (de
‘nieuwe antropologie’) die het christendom met zich meebracht. Wel gaat deze
ontwikkeling gepaard met een problematisering van de lichamelijkheid, die de ethiek
uiteen zal doen vallen in een dominant ‘kloostermodel’ en een ondergeschikte (zo
men wil gecompromitteerde) wereldlijke moraal.
Zeer origineel in aanpak en werkwijze is het essay van Yvon Thébert over de
functie van het huis in de Romeinse wereld, in concreto de domus in het
Noordafrikaanse gebied. Op grond van soms zeer scherpzinnige analysen van de
woningarchitectuur schetst Thébert een interessant beeld van de cultuur en gewoonten
in de privé-ruimte bij uitstek die de particuliere woning altijd geweest is. Helaas
ontbreekt het hem enigszins aan de stijlvaardigheid van de voorafgaande auteurs,
waardoor zijn inzichten niet zo sprekend over het voetlicht komen als ze zouden
hebben verdiend.
Ook het slothoofdstuk van Evelyne Patlagean over de Byzantijnse periode stelt
enigszins teleur. Hier moet echter vooral de weerbarstigheid van het materiaal als
hoofdschuldige worden aangewezen. Een zo rituele en hiëratische samenleving als
de Byzantijnse heeft, meer nog dan haar Westerse tegenhangster, het persoonlijk
leven op bijna ondoordringbare wijze van de historische blik afgeschermd.
Noodgedwongen heeft Patlagean haar blik dan ook moeten richten op de meer
publieke figuren, die in bronnen en annalen nu eenmaal van oudsher meer aandacht
krijgen. Wel is zij erin geslaagd het persoonlijk leven van deze zeer kleine,
geprivilegieerde kaste althans tot op zekere hoogte te ontsluieren. Een tweede
focuspunt in dit hoofdstuk vormt het kloosterleven, dat eveneens aanzienlijk beter
gedocumenteerd is gebleven dan het leven van de man in de straat - al dient men ook
hier met kloosterregels, annalen en biechtboeken uiterst behoedzaam om te springen.
Per definitie beantwoordt een regel maar in hoogst gebrekkige mate aan de
werkelijkheid, ja ontleent zij aan deze discrepantie zelfs haar bestaansrecht.
Blijven deze twee bijdragen om uiteenlopende redenen dus iets bij de verwachting
achter, ronduit schitterend is opnieuw de bijdrage van de Rijsselse hoogleraar Michel
Rouche over de vroege Middeleeuwen. Op een wijze die nog het meest aan de
signatuur van Duby doet denken - waarmee hij al de overgang aangeeft naar het
tweede deel in de Geschiedenis van het persoonlijk leven -, schetst hij de zo totaal
verschillende wereld die zich in West-Europa na de ineenstorting van het Romeinse
Rijk begint af te tekenen. Een wereld waarin de klassieke vormen van staat en ambt
weliswaar niet direct verdwijnen, maar wel langzaam wegebben in een maatschappij
vorm die gebaseerd is op directe, persoonlijke verhoudingen en geheel andere
opvattingen van bezit, aanspraak en gerechtigheid. Met meesterhand schildert hij de
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van het geheim en het sacrale, dat ener-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

1023
zijds een openbare functie blijft behouden, maar anderzijds een merkbare
verinnerlijking ondergaat, al zullen wezenlijk heidense begrippen van liefde, dood
en het hiernamaals daarin vooralsnog minstens zo'n belangrijke rol blijven spelen
als de christelijke opvatting.
Heeft Duby aanvankelijk het principiële bezwaar van anachronisme slechts
voorlopig kunnen en willen bezweren, aan het eind van dit eerste deel van de
Geschiedenis van hei persoonlijk leven ziet men de meeste bezwaren tegen een
dergelijke benadering en onderwerpkeuze door de feitelijke uitwerking daarvan
voldoende weerlegd. De hypothese van een zekere scheiding tussen openbaarheid
en intimiteit blijkt niet alleen juist, maar in de meeste gevallen ook werkzaam te zijn.
Vooral de scherpe omslag die zich in de vroege Middeleeuwen in de verhouding
tussen beide bereiken voordoet is niet alleen als cultuurhistorisch fenomeen
fascinerend, maar biedt ook een toegangsweg tot een hernieuwde doordenking van
de mentale structuur van de beide samenlevingsvormen. die door deze breuk worden
gescheiden, misschien mogen we zelfs zeggen gedefinieerd.
Verwacht mag overigens worden dat het vernieuwende karakter van de benadering
die in deze reeks gevolgd is gaandeweg iets van zijn verrassende karakter zal
verliezen. Paradoxaal genoeg is het immers juist het vermeende anachronisme dat
zich hier als het meest krachtige heuristische principe onthult. Het zoeken naar een
tot nu toe verwaarloosd privé-leven opent de blik voor zaken, verhoudingen en
samenhangen die veelal onderbelicht gebleven zijn, omdat men er letterlijk overheen
keek. Dat penetrante karakter zal deze benadering echter gaandeweg verliezen,
naarmate de gekozen optiek meer en meer met de leefwereld verbonden raakt.
Wanneer het besef van een persoonlijke levenssfeer in de maatschappijvorm zelf
verankerd raakt en het begrip als zeitgemäss kan worden aangemerkt, zal het voor
de historicus zijn rol als zoeklicht verliezen. Het privéleven wordt een bekende
categorie, waarover al veel - misschien te veel - is gezegd: dat is het probleem
waarmee de latere delen van deze Geschiedenis te kampen zullen krijgen.
Vooralsnog mag men zich echter verheugen over een werk dat de historische
werkelijkheid in haar meest intieme en alledaagse vorm zo dicht bij de hedendaagse
lezer brengt. Evenals de Franse editie is ook de Nederlandse uitgave zeer fraai
verzorgd; fraaier misschien nog waar het de lay-out betreft, al mist men de
kleurenillustraties en had de druk iets minder zwart kunnen zijn. De vertaling is goed
verzorgd en nauwgezet en vertoont ondanks de arbeidsdeling over drie vertalers een
goede continuïteit. Met verwachting kan worden uitgezien naar de komende delen
in deze reeks: de zo mogelijk nog imposantere band over de Middeleeuwen onder
redactie van Georges Duby en het derde deel over Renaissance en Verlichting onder
de aanvankelijke leiding van Philippe Ariès, met onder andere een bijdrage van de
historicus van de sexualiteit bij uitstek: Jean-Louis Flandrin.
Ger Groot
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Het leven als ononderbroken leerproces
De autobiografie van Daniel Berrigan1
Afgelopen december kreeg ik een uitnodiging om in New York een party mee te
maken, waar de publikatie van ‘een soort autobiografie’ van Daniel Berrigan gevierd
zou worden. Op de invitatie prijkte de glimlachende auteur, treffend neergezet door
de karikaturist David Levine: een vredesactivist ten voeten uit, niet geremd door
ketens of handboeien (als aureolen boven zijn hoofd zwevend), die als een tweede
Diogenes op klaarlichte dag met een lantaren in zijn hand op zoek gaat naar mensen.
Geruime tijd had Berrigan dit boek in de pen en er als werktitel Prisoner of Hope
(Gevangene van de Hoop) aan gegeven, maar uiteindelijk koos hij voor het meer
bijbelse en ruimte gevende To dwell in peace (In vrede leven). Het grondthema van
zijn leven en werken was immers steeds geweest om mogelijk-heden te scheppen
voor het leven in vrede.
‘Is het niet wat vroeg voor hem om een autobiografie te schrijven?’, merkte iemand
wat geïrriteerd op, toen hij me met dit boek in handen zag. Wie niet zou weten dat
Berrigan al 67 jaar oud is, zou - evenals deze criticus - gemakkelijk kunnen denken
dat de auteur aanzienlijk jonger is. Niet alleen de jeugdige foto op de omslag - alles
behalve een cleri-caal op jaren -, maar ook zijn activiteiten duiden immers op een
man midden in de bloei van zijn leven. Toch komt zulke irritatie vaker voor. Zij
vloeit voort uit de onvermijdelijke confrontatie met zichzelf, waarvoor iemand in de
ontmoeting met Berrigan geplaatst wordt. Zijn leven is een voortdurende en dus
lastige oproep om keuzes niet uit de weg te gaan, en vervolgens om bij het maken
van keuzes af te stemmen op een gevormd en volwassen geweten. ‘Je kunt nu eenmaal
niet niet iets doen’, houdt Berrigan ons voor in zijn zo karakteristieke eigen
taalgebruik. Zwijgen of niets doen kunnen tot misdaad worden. ‘Maar’, wierp iemand
uit het publiek eens tegen, ‘als wij gearresteerd worden vanwege zo'n gewetensactie,
wat komt er dan van onze kinderen terecht?’ Hij antwoordde met een variant op
dezelfde vraag: ‘Als we in dergelijke omstandigheden niet gearresteerd worden, wat
komt er dán van onze kinderen terecht?’
Meer dan een opsomming van opmerkelijke acties en feiten, is dit boek een
gewetensonderzoek geworden, een activiteit die des te noodzakelijker geworden is,
nu velen buiten adem zijn geraakt of, erger, vervallen zijn tot een cynisme ten aanzien
van de invloed, die idealisme zou kunnen hebben op de wereldse gang van zaken.
Berrigans autobiografie legt een getuigenis af van de mogelijkheid tot morele moed
in weerwil van zoveel waanzin. Het is een oproep om het uit te houden, en een
pleidooi om gewetens-vol te blijven handelen. ‘Herhaalt geweten ooit zichzelf? Ja,
er tekent zich een patroon af in mijn verleden en in het verleden van zoveel anderen.
We gaan verder, we

1

Daniel Berrigan, To dwell in peace. An autobiography, San Francisco, Harper & Row, 1987,
$ 19,95.
In dit tijdschrift werd in het verleden reeds tweemaal aandacht besteed aan de persoon en
het werk van Berrigan. Zie P. Begheyn, Daniel Berrigan. Een profeet staat terecht, Streven,
november 1981, pp. 99-107; P. Begheyn, De bom als spiegel De vredesspiritualiteit van
Daniel Berrigan, Streven, juli 1983, pp. 879-892.
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gaan verder: vaker wel dan niet is het louter een uithoudingsproef. We zien niets
gebeuren (we zien feitelijk alleen maar hoe het kwaad, waartegen we durven
protesteren, erger wordt). Niets zien gebeuren; dat maakt niets uit, krijgen we te
horen van onze traditie met een stalen gezicht, onze Schrift, de stem van ons gebed,
de stemmen van de grote doden. Het doel ligt in de middelen: dit is de boodschap,
ze vormen één geheel. Het maakt weinig uit of het doel nog niet wordt bereikt, of
pas na onze dood (als we tenminste het geluk hebben dat we de eerstkomende jaren
overleven). Houd eraan vast, houd eraan vast. De vooruitzichten zijn bar, de oren
der machtigen verstenen. Dat doet er niet toe: houd eraan vast’.
De menselijke beperktheid nodigt uit tot het overstijgen van de eigen grenzen, niet
als een vlucht, maar als een levenskwaliteit van een ander niveau. Het gaat kennelijk
om een vrede, ‘die deze wereld niet geven kan’.
Reflecterend op zijn leven vanaf zijn vroegste jeugd, komt Berrigan tot de
ontdekking van deze simpele les. Hij ontdekt een rode draad, een gulden regel, ‘een
soort boeddhistische waarheid’: ‘Het goede moest gedaan worden omdat het goed
was’. Daartoe diende veel overwonnen en verduurd, waarden ontdekt en uitgezuiverd,
leugens ontmaskerd en afgoden onttroond te worden. In de loop van dit proces werd
de wereld van de ene kant kleiner - medebroeders en vrienden lieten hem op pijnlijke
wijze in de steek -, aan de andere kant groter: er werden nieuwe verbanden ontdekt
met tot nog toe niet geziene mensen en waarden. Er ontstond een andere kijk op
relaties en relativiteit.
Daniel Berrigan groeide op in een arme emigrantenfamilie, met een dominante,
opvliegende vader, en met een moeder die op haar eigen wijze in opstand wist te
komen tegen alles wat beklemmend was - in haar echtgenoot en in de kerk, die zij
beide desondanks kon liefhebben. Wat Berrigan in grote oprechtheid en tegelijkertijd
met veel verdriet over zijn vader en diens dood schrijft - deze aangrijpende bladzijden
vormen haast een kwart van het boek -, zegt meer over de vorming van zijn eigen
persoon dan ooit tevoren in een van zijn 35 boeken naar voren is gekomen. De
schooltijd en de beginjaren in de jezuïetenorde zijn weinig bemoedigend geweest:
‘We stevenden rechtstreeks op een ramp af, en wisten amper iets van de tekenen des
tijds.’
De atoombom op Hiroshima in 1945 luidde een geheel nieuw leven in: ‘Ik werd
geboren, en was zo onwetend als een ongeborene’. Vanaf dat moment kwam alles
in een ander perspectief te staan. Zijn tertiaat (een soort spiritueel sabbat jaar) in
Frankrijk onder de bezielende leiding van Francois Charmot s.j. bracht hem voor het
eerst in contact met de bijbel als een levende werkelijkheid, en daarnaast met
priesterarbeiders en de Nouvelle Théologie. Dit was het eerste van Berrigans
buitenlandse avonturen, die zijn leven zo ingrijpend zouden beïnvloeden en
veranderen. Gods wil bleek niet langer identiek met uitspraken van benepen en
angstige autoriteiten, niet langer ‘dat grote toevluchtsoord voor de dodelijke status
quo’. Hij kwam een nieuwe weg op het spoor, stap voor stap, onhandig voortgaande,
dankzij vrienden als Dorothy Day, Thomas Merton, zijn broer Philip, enkele jezuïeten,
Martin Luther King, Gandhi en anderen, ‘mijn oerleraren’.
De keuze voor die nieuwe weg gaf hem een gevoel van onmetelijke vrijheid, ‘Alsof
ik door te kiezen nu diep kon ademhalen, en mijn leven tot het mijne kon rekenen.
Een gevoel ook van aan het einde van een weg te staan, of aan een tweesprong, of
bij een plotselinge bocht; en ik kon niet zeggen wat er in de verte lag. En tegelijkertijd
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was er een zekerheid die dieper ging dan logica: wat verder weg lag, lag daar goed,
voor altijd, en omzien was niet nodig.’ Dat leerproces heeft Berrigan sindsdien niet
meer opgegeven. In elke nieuwe si-
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tuatie wilde hij openstaan voor het onbekende, dat zoveel beloftes kon inhouden.
Dat geldt ook voor zijn huidige werk onder AIDS-patiënten in een ziekenhuis in
New York: ‘Ik leerde, van mijn werk onder de stervenden, zoals ik vroeger van de
zwarten had geleerd, en vervolgens van de dienstweigeraars, en in de tachtiger jaren
van de Sanctuary Movement (een beweging die vluchtelingen onderdak biedt) en
degenen die vanwege vredesactiviteiten gevangen zitten - ik leerde om te vragen,
als maar weer te vragen’. Tegelijkertijd ontdekte hij van hoe weinig zaken hij nog
maar zeker kon zijn, hoe weinig dingen nog maar absoluut bleken. ‘Onder die weinige
dingen, ben ik zeker van het bestaan van God, van mijn behoefte aan gebed. Dat is
een behoefte (en moet dat nog toegevoegd worden?) die niet wegverklaard moet
worden; het is een behoefte die voortvloeit uit het bestaan, uit het leven in de wereld.
In deze wereld, die een nucleaire wereld is, en op haast ondraaglijke manier bedreigd’.
Op de feiten, die hem bekendheid gegeven hebben, gaat Daniel Berrigan niet al
te veel in. ‘Ik heb er elders al uitvoerig over geschreven’, zegt hij voortdurend. Maar
het is een aaneenschakeling van acties, voortkomend uit contemplatie - de meest
jezuïtische trek in Berrigans spiritualiteit. Dit consequente handelen maakte hem niet
geliefd bij hen, wier posities hij aldus aan het wankelen bracht: politici, kerkleiders,
ordes-genoten, linkse en rechtse ideologen die hun taboes bedreigd voelden, en vooral
de wezelachtige bourgeoisie. Zijn optreden deed hem dan ook in de gevangenis
belanden, leverde hem verbanning en schrijfverbod op, maakte hem in bepaalde
kringen verdacht en geminacht. Maar tegelijkertijd wist hij talloze rechteloze en
stemloze mensen aanzien te geven. Talloze van zijn acties werkten besmettelijk, tot
over de grenzen heen. En zijn toneelstuk over het proces in Catonsville staat op
verscheidene plaatsen nog steeds op de rol. Het werd beschouwd als de officiële stem
van het verzet tegen de kernwapens. Maar het werd ook buiten Amerika opgevoerd,
in het Japans, Chinees, en nagenoeg alle Europese talen. Het was het eerste stuk dat
in Athene werd vertoond in 1976 na de val van de junta, door acteurs die jarenlang
ondergronds hadden moeten leven.
De autobiografie van Daniel Berrigan verschijnt ruim een jaar na zijn vorige boek,
dat in dagboekvorm de produktie van de film The Mission volgde, waarin hij zelf
een bescheiden rol vervulde. Deze recente publikatie is een spannend boek, maar
ook een geloofsgetuigenis, zij het dan niet in de zin van een dogmatisch traktaat. Zo
de auteur in het verleden al ooit dogmatisch geweest is - hetgeen iets anders is dan
een consequent profetisch optreden -, in dit boek komt hij tot een milde bekentenis
over de grenzen van zijn eigen kunnen. En in toenemende mate laat hij zich ontmoeten
als iemand die zich ontfermt over hen die niets meer te verliezen hebben, de
stervenden, en over anderen die allerminst in de schijnwerpers van de wereldpolitiek
staan. Aldus heeft zijn roeping gestalte gekregen: een mens gegrepen door de steeds
concreter wordende persoon van Jezus, die hem aanmoedigt om blijvend te durven
leren: ‘Ik leerde. Het lijkt nodig om eraan toe te voegen dat mijn leren nooit ophield.
Nu, jaren na de beschreven gebeurtenissen, doet het me goed te kunnen berichten,
dat ik nog steeds op zoek ben naar het Mysterie, naar Degene wiens naam Herder is
of Gast of Vriend aan de Deur of Jezus de Duistere of Heilige Moeder of De Arme
of de Verre Naaste - of misschien de Gewonde Liefde, die een doornenkroon draagt
rond een leraarshoofd’.
Paul Begheyn
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Meevooizen met de vozen
De bedrieglijke eerlijkheid, de gecompliceerde simpelheid van Gerrit Komrij blijkt
al uit de flaptekst van zijn Lof der Simpelheid1. De eerste zin ervan beweert dat deze
nieuwe bundel ‘verboden lectuur (is) voor de post-moderne yuppie’. De laatste zin
speculeert op de meest grondige behoefte van elke yuppie: bij de tijd zijn, ‘in’ zijn.
‘U kunt vrolijk meetrappen, mits u weet heeft van dit boek’. Hoe vrolijk Komrij ook
aantrapt tegen de hedendaagse domheid, door zijn nihilisme draagt hij een leuk
steentje bij tot die domheid. Doordat hij zijn vertwijfeling omtovert tot een briljant
stukje leesvoer, is hij niet de nieuwe Nietzsche, voor wie een leesvoerproducent hem
houdt, ook niet de nieuwe Erasmus, die in de titel van de bundel grinnikt, maar de
fraaiste bakker van leestaartjes onder de grote bende leestaartenbakkers die Nederland
kent.
‘Het is een treurige waarheid, maar we hoeven haar daarom nog niet zo ijverig
weg te moffelen. Het is deze: door alle generaties heen zijn normen en idealen altijd
dekmantels geweest voor het grofste eigenbelang’ (38). Nieuw is deze stelling zeker
niet. Ze is wel de basis waarop alle geschriften van Komrij steunen. Zonder deze
illusieloze grimmigheid is zijn humor niet denkbaar. Men kan ze uiteraard ook tegen
hem keren. Komrij schrijft deze beweringen niet op om ze zijn medemensen tot lering
aan te bieden; hij schrijft ze op tot vermaak van alle post-moderne yuppies; maar de
diepste grond is vanzelfsprekend Komrijs welbegrepen eigenbelang: zijn succes als
columnist. Overal waar ergens iets van Nietzscheaanse grootheid dreigt of van
Erasmiaanse ernst in de satire, daar grijpt Komrij in. Hij reduceert de draagwijdte
van zijn geschriften tot de omvang van een verteerbare column en tot de duur van
een luie zondagochtend met de weekendpers bij het ontbijt.
De kracht van Komrijs Lof der Simpelheid zit dan ook niet in bijvoorbeeld de
politieke fulminades. Lubbers is een centendief, ‘Pistolen Ruudje’, die niets liever
wil dan elk nog zinvol woord omturnen tot cliché en liefst nog tot een misleidend
eufemisme. Een al te regelrechte versimpeling. De Sandinisten in Nicaragua worden
voorgesteld als sinistere mensenhaters die wat blij zijn met die contra's en de
Reagan-politiek: die geven hun een goede reden om meteen maar de persvrijheid op
te doeken; ze waren toch al van plan de grofste dictatuur in te voeren. Ook dit is geen
zinnige vertekening. Met marxisme en communisme zou er bij Komrij iets
fundamentelers bloot kunnen komen, indien hij tenminste één gram ernst kon
opbrengen in zijn grappen. Komrij is sterk op de meer secundaire terreinen. Het
roken of beter: het rookverbod. Een mooi citaat: ‘Aan de ene kant zorgt het roken
voor oneindig veel sterfgevallen, aan de andere kant kost het de staat miljoenen aan
gezondheidszorg, beweren ze met hun meest gestaalde gezicht. Geen haar op hun
hoofd die (sic) daarbij tot de voor de hand liggende conclusie komt dat al die
sterfgevallen ook weer oneindig veel geld aan gezondheidszorg uitsparen. Ik zou
zelfs willen beweren dat het door de vriendelijkheid van de rokers om bijtijds te
kreperen komt dat de staatseconomie nog overeind blijft. Maar zinnig denken telt
op het terrein van bemoeizucht en discriminatie-allergie niet mee’ (68). Een beetje
verder komt hij tot de kern van die bemoeizucht: ‘Zo iemand denkt dat hij er zijn

1

Gerrit Komrij, Lof der Simpelheid, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1988, 208 pp., BF. 590.
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kans om honderd te worden mee vergroot, een egoïstische drijfveer die menselijk is.
Vaak zal hij, denk ik, juist eerder kreperen dan de drinker en de roker. God teistert,
in Zijn oneindige wijsheid, de genotlozen met zenuwen, maagzweren, hysterie en
slapeloze nachten. Wie zich het genot ontzegt moet niet denken er ook nog eens van
te kunnen genieten. Daarom zoeken ook zoveel niet-rokers en niet-drinkers
compensatie in bemoeizucht en geestdrijverij’ (76).
Tweede voorbeeld. ‘De computer, die pretendeert paperassen overbodig te maken,
heeft in werkelijkheid een heel nieuwe papierstroom op gang gebracht’ (50). Nieuwe
computerboekwinkels vol met instructieboekjes zijn opgedoken. ‘Computerboeken
onderscheiden zich in drie dingen van het reguliere boek. Ten eerste: je kunt er alles
in vinden wat je niet zoekt. Ten tweede: je kunt er niets in vinden wat je wel zoekt.
En, vooral, ten derde: ze zijn allemachtig hoog geprijsd’ (50). Ook de stijl van die
boeken wordt gehekeld: ‘Je wordt toegesproken als een kleuter of als een medicijnman
- er is nooit een tussenweg. Doorgaans herkauwen die boeken ook steeds hetzelfde,
zodat ze maar een pagina of twee, drie echt van elkaar verschillen. Op geen enkel
ander terrein, zelfs niet op dat van de tuin- en de kookboeken, is het klakkeloos van
elkaar overschrijven en het stelen zo'n geliefd vertier. Computerboeken over een
bepaald apparaat of merk gaan soms pas op de allerlaatste bladzijde héél even in op
dat apparaat of merk - wat eraan voorafgaat is een uiterst algemene behandeling van
de computer in het uiterst algemeen. Je krijgt de indruk dat de auteur van het prijzige
handboek het bewuste apparaat of merk ook alleen maar uit de gratis folder kent’
(51).
Eén terrein is nog beter geschikt voor Komrijs illusieloze grimmigheid: de
Nederlandse mentaliteit. Feministen moeten het ontgelden. Het best van al worden
de discriminatiepogingen van anti-discriminatie-militanten gehekeld. Waar de
Nederlandse bemoeizucht (als dekmantel voor het grofste eigenbelang) het grootst
is, is de Komrij-troost het giftigst.
Maar waar Komrij zich aan een stad als Praag waagt (7 pagina's over een verblijf
van één week), vervalt hij in de platste generalisaties (Uit deze zin zal Komrij wel
afleiden dat ik één van die rabiate communisten-vereerders ben. Ik hoor hem denken:
daar komt de rode aap uit de beschouwelijke mouw). Hoe triest ikzelf de aanblik van
het straatleven in Praag vaak ook vind, ik heb er wel stapels sinaasappels gezien (die
niemand kon kopen), heb er zelf zonder aan te schuiven brood gekocht, uren
doorgebracht in een alsmaar lawaaieriger café vol vrolijke drinkers (Een tip voor
Gerrit: U Zlatého Tygra, je krijgt er glazen vol pils die precies even groot zijn als de
Nederlandse klein). Met een Roemeense vrachtwagenchauffeur heb ik uitstekend
gegeten in een beter restaurant, met vrienden ook in een volks restaurant. Dit alles
belet niet dat ik me er in een politiestaat voel en aan allerlei details merk hoe dat op
de mensen drukt. Maar ongehinderd door feiten, zoals Komrij, kan ik niet zijn.
Met dit voorbeeld ben ik waar ik wou wezen. Een lekker treurig stukje over Praag
gaat er beter in dan waarheidsgetrouwe informatie. Het cliché van de sombere, zoniet
van honger dan toch van de onderdrukking wankelende Praagse golems verkoopt
beter dan het beeld van de auteur Hrabal die in U Zlatého Tygra het glas heft. Kortom:
heel ver staat Lof der Simpelheid niet af van de gemacdonaldiseerde lectuur. Alleen
is het principe van Komrij verschillend van dat van de vele literaire
McDonald-keukens. Komrij is een geraffineerde kok, wat niet belet dat hij zich houdt
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aan de commerciële regels van de betere cuisine. Hij is geen Nietzsche. Hij is een
Nietzscheaanse kleuter die weet dat trappelen van woe-
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de alleen pijn doet en die daarom zijn woede kanaliseert in bitter-stilistische
hoogstandjes. Komrijs gebrek aan ernst is dus hoogst postmodernistisch: de frivoliteit
van de stukjesschrijver die goed in de markt wil liggen, levert alleen schijn-kritiek
op. Lubbers kan er even een zondagochtend boos om zijn (indien hij ooit iets leest);
de cultuuryuppies van de Nederlandse weekendpers amuseren zich ermee. Komrij
vooist mee met de door hem verguisde voze-woorden-kramers.
Leo Geerts

Auschwitz is te begrijpen
Een repliek
In het juni-nummer van Streven werd een interview afgedrukt dat Jan Vermeersch
van mij heeft afgenomen. In zijn inleiding geeft Vermeersch een voorstelling van
zaken die nogal afwijkt van wat ik hem destijds heb verteld. Omdat daaruit minder
leuke gevolgen kunnen voortvloeien, zowel voor bepaalde overlevenden, voor mezelf,
als voor de relatie tussen beiden, en omdat wat Vermeersch heeft geschreven als een
selffulfilling prophecy kan gaan werken, wens ik een en ander recht te zetten.
Vermeersch schrijft dat mijn in Met de dood voor ogen (Epo, Antwerpen, 1987)
ontwikkelde visies ‘niet onomstreden zijn’, dat nogal wat overlevenden van de
nazi-kampen het er niet mee eens zijn, en wekt de indruk dat zij daarom niet met mij
willen samenwerken.
Het kan best dat ik, zoals Vermeersch schrijft, een ‘omstreden auteur’ ben, maar
dat heeft bitter weinig te maken met wat ik schrijf, en niets met wat ik in Met de
dood voor ogen geschreven heb.
De ware toedracht is kleinmenselijker. De Auschwitzstichting heeft me inderdaad
tegengewerkt, maar dat heeft geen uitstaans met mijn visies. Integendeel, op verzoek
van die Stichting heb ik in 1986 een lezing gegeven in haar lokalen te Brussel. Die
lezing en verscheidene artikelen en recensies van mijn hand werden afgedrukt in
haar tijdschrift. Tegenwerking kwam er maar nadien, door de konkelarijen van een
wetenschappelijk medewerker van die Stichting, die om persoonlijke redenen (die
me nog altijd niet duidelijk zijn) misbruik heeft gemaakt van zijn functie en vooral
van het feit dat hij als enige tweetalige in de schoot van die Stichting een taalkundige
monopoliepositie inneemt. Door de inhoud van mijn (in het Nederlands gestelde)
brieven en artikelen verdraaid weer te geven aan de voorzitter en andere comitéleden
van de Stichting, door leugens en stemmingmakerij, slaagde deze persoon erin
bepaalde overlevenden van het Auschwitzcomité tegen mij in het harnas te jagen.
De man slaagde zo goed in zijn opzet dat me, ondanks nadrukkelijk en herhaald
verzoek, nooit enig wederwoord werd gegund.
Ludo Van Eck heb ik altijd bewonderd omwille van zijn anti-fascistische instelling
en zijn doorzettingsvermogen, en tot voor kort was de verstandhouding tussen ons
beiden uitstekend. Dat veranderde toen ik, op aandringen van dezelfde
wetenschappelijke medewerker van de Auschwitzstichting én in het tijdschrift van
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die Stichting, twee boeken van Ludo Van Eck kritisch besprak en daarin bepaalde
geschiedkundige onjuistheden aanstipte. Mijn mis-
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vatting dat produkten wetenschappelijk, kritisch beschouwd kunnen worden ondanks
het feit of, beter, precies omwille van het feit dat men de maker van dat produkt sterk
waardeert, volstond voor Ludo Van Eck om me te vergelijken met neo-fascisten. Dat
gebeurde op een tijdstip dat mijn boek nog geschreven moest worden, op een moment
dat Ludo Van Eck geen kijk had op mijn ‘visies’.
Vermeersch' merkwaardige interpretatie laat enkele interessante beschouwingen
toe. Ondanks het feit dat ik in meer dan vijfhonderd bladzijden heb duidelijk gemaakt
dat er in feite géén begripskloof bestaat tussen overlevenden (insiders) en
buitenstaanders, dat ik analyseer en verklaar waarom insiders de begripskloof hebben
geponeerd en dit alles ook nog eens in het kort zeg in het in Streven afgedrukte
interview, meent Vermeersch dat ‘de begripskloof steeds weer blijkt te bestaan tussen
overlevenden en mensen die het niet meegemaakt hebben’ en dat ik onderzocht heb
‘hoe die begripskloof tussen insiders en outsiders gegroeid is en wat ze precies
inhoudt’. Deze ‘afwijzing’ van de essentie van mijn onderzoek, vindt men overigens
al terug in de suggestieve titel die het interview heeft meegekregen: Auschwitz: zullen
we het ooit begrijpen?. In Met de dood voor ogen (én in het interview) stel ik duidelijk
dat de Endlösung, dat Auschwitz wél begrijpelijk is. Vermeersch voert geen enkel
argument aan om zijn klaarblijkelijke twijfel daarover te staven.
Uit de reacties op mijn onderzoek blijkt dat de begripskloof tussen insiders en
outsiders, de gedachte dat Auschwitz onbegrijpelijk zou zijn, ook sterke
aantrekkingskracht uitoefent op buitenstaanders. Een mogelijke verklaring voor dit
(reeds in mijn boek behandelde fenomeen) is dat, zoals sommige overlevenden het
hebben geformuleerd, ‘Auschwitz’ alleen begrijpelijk is als we de ‘donkere kant’,
de ‘Eichmann in onszelf’ en de ‘banaliteit van het kwaad’ durven (h)erkennen. Tot
slot maak ik van de gelegenheid gebruik om een schoonheidsfoutje en een tikfoutje
te verbeteren. Philip Mechanicus was bij zijn ‘aanstelling’ als kroniekschrijver van
Westerbork geen ‘jonge journalist’ maar vooraan in de vijftig. Niet mijn boek maar
mijn doctorsproefschrift werd bekroond met de Provinciale Prijs van Oost-Vlaanderen
voor Geschiedenis, en dat gebeurde in 1987, niet in 1986.
Gie Van Den Berghe
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Boekbespreking
Filosofie
Emmanuel Levinas, De totaliteit en het oneindige. Essay over de exterioriteit,
vertaald door Theo de Boer en Chris Bremmers, met aantekeningen van
Theo de Boer, Ambo, Baarn, 1987, 384 pp., f 55.
Emmanuel Levinas, Ethisch en oneindig. Gesprekken met Philippe Nemo,
ingeleid door R. Bakker, vertaald door C.J. Huizinga, Kok Agora,
Kampen/DNB, Uitg. Pelckmans, Kapellen, 1987, 96 pp., BF. 295.
Jan C.M. Engelen, Het gelaat: jij die mij aanziet. Een eerste inleiding in de
filosofie van Emmanuel Levinas, Gooi en Sticht, Hilversum, 1985, 122 pp.,
f 22.
Binnen het omvangrijke oeuvre van Levinas neemt Totalité et infini een centrale
plaats in. Hier ontwikkelt Levinas op de meest samenhangende wijze zijn filosofie
van het gelaat en de prioriteit van de Ander boven het filosofisch neutrum van het
Zijn. Daarmee wordt een langdurige wijsgerige traditie doorbroken: de vraag naar
de abstracte algemeenheid van datgene wat aan al het zijnde (ook aan het denkend
‘zelf’ van de filosoof) gemeen is wordt ondergeschikt gemaakt aan de vraag naar de
particuliere verschijning van wat bij uitstek vreemd en irrecuperabel is. Ontologie
wordt als meest fundamentele wijsgerige discipline vervangen door de ethiek.
Dit diepzinnige en veelomvattende essay, dat het wijsgerig en theologisch denken
van de afgelopen decennia diep heeft beïnvloed, is nu - na een eerdere, minder
gelukkige poging in de jaren zestig - opnieuw in het Nederlands vertaald. Het was
een werk van jaren, verricht door een groep studenten uit Nijmegen en Kampen onder
leiding van Levinas-kenner De Boer, die eerder al De plaatsvervanging vertaalde
(Wereldvenster, 1977) en een essaybundel over Levinas publiceerde (Tussen filosofie
en profetie, Ambo, 1976). Het resultaat mag zonder meer schitterend worden
genoemd. De zeer complexe text is in een verrassend gaaf en soepel lezend Nederlands
omgezet, met een helderheid die Levinas' vaak zeer compacte en abstracte
uiteenzettingen een maximale toegankelijkheid verleent. Terminologisch is men met
uiterste zorgvuldigheid te werk gegaan Moeilijke passages en impliciete verwijzingen
werden door De Boer in een goed gedoseerd verklarend notenapparaat nader toegelicht
en in alles is steeds gestreefd naar een uitgewogen evenwicht tussen toegankelijkheid
voor de Nederlandse lezer en trouw aan de tekst, die - alle bemiddeling ten spijt van de lezer nog altijd een grote mate van concentratie vergt.
Wie zich niet onmiddellijk aan dit zware hoofdwerk wil wagen, heeft in de reeks
radiointerviews van de ‘nieuwe filosoof’ Philippe Nemo met Levinas een goede
inleiding. In tien korte vraaggesprekken geeft Levinas in Ethisch en oneindig een
beeld van zijn eigen ontwikkelingsgang. De toon is daarin uiteraard aanzienlijk
ontspannender, vaak ook concreter dan in het grote filosofisch, essay, terwijl ook
Levinas' verhouding tot de literatuur en de Franse filosofie van de 20e eeuw boeiende
gespreksonderwerpen opleveren.
Van Jan Engelen verscheen tenslotte een kleine, eenvoudige inleiding in het denken
van Levinas onder de titel Het gelaat: jij die mij aanziet. Engelen laat de filosofische
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problematiek en terminologie grotendeels voor wat ze is, en concentreert zich vooral
op de ‘humanistische’ Levinas. Hij blijft in zijn uiteenzetting steeds zeer dicht bij
de menselijke ervaring, wat het boekje zeer toegankelijk maakt, maar waarin de
pastor in de auteur soms nogal nadrukkelijk aanwezig is.
Ger Groot
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Willem van Reijen, De onvoltooide rede. Modern en postmodern, Kok,
Kampen, 1987, 158 pp., f 24,70, BF. 500.
Reeds eerder wierp de Utrechtse hoogleraar Willem van Reijen zich in onze contreien
op als een van de belangrijkste vertalers (zowel letterlijk als figuurlijk) van het
postmodernisme-debat. Van Reijens eigen bijdragen in de nog steeds lopende discussie
beperken zich meestal tot overzichten van ‘the state of the art’. Ook zijn oratie uit
1986 die het voorliggende boek besluit, is weinig meer dan een loutere opsomming
van de toonaangevende thema's uit het zgn. porno-debat. De publikatie wordt al
evenmin verantwoord door de opname van de wat oppervlakkige interviews met R.
Rorty en J. Habermas die Van Reijen voor Intermediair maakte. De bestaansreden
van dit boek ligt dan ook uitsluitend in het ongepubliceerde en zestig bladzijden
lange schriftelijke gesprek dat Van Reijen met Jean-François Lyotard voerde. De
meesterdenker van het postmodernisme gaat er o.m. uitvoerig in op de verhouding
tussen zijn magnum opus Le différend en zijn geschriften uit het begin van de jaren
zeventig (o.m. het indertijd ophefmakende boek Economie Libidinale). Daarnaast
verduidelijkt Lyotard ook zijn sociaal-politieke standpunten (o.m. middels een
genuanceerde stellingname t.o. R. Rorty) en zijn sterk door Kant geïnspireerde
esthetica van het sublieme. Kortom, een soms moeilijk te volgen, maar uiterst
informatief ‘interview’ met een van de meest spraakmakende denkers van het
ogenblik.
Rudi Laermans

Georges Bataille, Oeuvres complètes, dl. X, XI en XII, Gallimard, Parijs,
1987-1988, resp. 734, 593 en 651 pp., FF. 250 per deel.
De verschijning van de delen X, XI en XII van de Volledige Werken van Georges
Bataille betekenen de afronding van een project dat in 1970 begonnen werd. Daarmee
lijkt het monument voor wie Heidegger ooit ‘de grootste denkende kop van Frankrijk’
noemde, compleet. Na een hiaat van meerdere jaren verscheen het afgelopen najaar
het tiende deel, met o.a. de tekst van L'érotisme en Les larmes d'éros; de reeks is nu
afgesloten met twee delen artikelen uit de jaren na de oorlog, voornamelijk verschenen
in Critique, het tijdschrift dat Bataille in 1946 oprichtte en tot aan zijn dood bleef
redigeren.
Maar het is een monument met één groot gebrek. Want hoe zorgvuldig het
tekstkritisch apparaat ook is verzorgd, de redacteuren zijn vergeten de reeks op
behoorlijke wijze te ontsluiten. Bij een auteur die zijn teksten zo vaak herschreef,
onder andere titels herpubliceerde of in grotere gehelen integreerde, is een behoorlijke
titelindex onontbeerlijk. Een index op naam en onderwerp, zoals die bijvoorbeeld in
Duitse uitgaven van dit type standaard is, ontbreekt eveneens. Het valt te hopen dat
Gallimard deze omissie alsnog met een aanvullende band zal goedmaken. Deze
verder onberispelijk verzorgde uitgave én de internationaal steeds intensiever
wordende Bataille-studie verdienen niet minder.
Ger Groot
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Godsdienst
Servaas Bellemakers, Adri Bosch en John Rademakers (red.), Van horen
en verstaan. Verklaring en gebruik van de schrift, Gooi en Sticht, Hilversum
/ Scriptoria, Antwerpen, 1987, 156 pp., f 27,50, BF. 550.
Aanleiding tot het verschijnen van deze bundel opstellen is het feit dat Pius Drijvers
na bijna 20 jaar zijn werkzaamheden aan de liturgische uitgaven van Gooi en Sticht
heeft beëindigd. Dit ‘Festschrift’, opgedragen aan een geïnspireerd en inspirerend
bijbelvertaler en bijbeluitlegger, gaat derhalve over de Schrift. Wat de auteurs in dit
boek bindt is de betrokkenheid bij de uitdaging de bijbel ter sprake te laten komen.
In dat verband krijgt de nog steeds groeiende belangstelling voor de joodse wortels
van het christendom, de verhouding joden-christenen en de joodse wijze van omgaan
met de Schriften een extra accent. Zoals de ondertitel aangeeft zijn er twee
aandachtsvelden. De eerste is schriftverklaring. Kees Waaijman, Luk Dequeker en
Wim Reedijk laten ieder aan een bepaalde tekst (resp. Psalm 1, Jeremia 31 en Genesis
32) zien hoe het verstaan van de Schrift zeer sterk wordt medebepaald door tijd en
omstandigheden. Ook is er aandacht voor nieuwere methoden van bijbellezen. Frank
van Helmond toetst de visie(s) van
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René Girard op de beroemde/beruchte tekst uit Mt. 27,25 (‘Zijn bloed kome over
ons en onze kinderen’), terwijl Gijs Bouwman 1 Tessalonicenzen 2 onderwerpt aan
een zgn. ‘retorische analyse’. Douwe van der Sluis sluit het eerste deel van dit boek
af met een bijdrage over het thema ‘de moord op de profeten in het Nieuwe
Testament’. Hij plaatst dit motief - dat in de traditie een heel eigen (anti-joods) leven
is gaan leiden - in seen bredere joodse context, waardoor het tegelijk aanzienlijk
gerelativeerd wordt binnen de christelijke setting. De zes bijdragen van het tweede
deel vestigen meer de aandacht op het schriftgebruik. Han Renckens en Marieke den
Hartog vragen aandacht voor de centrale betekenis die het leerhuis heeft. Daarnaast
is er aandacht voor de praktijk. Rieke Mes schrijft over het gebruik van de bijbel in
een parochiegemeenschap (catechese e.d.), Peer Verhoeven schetst wat er moet
gebeuren om het bijbelwoord in de liturgie tot leven te brengen. Daarop sluit de
bijdrage van Huub Oosterhuis nauw aan; uiteraard biedt hij ons een zeer bijbels
georiënteerd tafelgebed aan. Origineel vind ik de wijze waarop Adri Bosch in bijbel
gekleurde taal én in dichtvorm het leven van Pius Drijvers karakteriseert. Een
feestbundel zonder bibliografie is ondenkbaar; daarom ook dat onderdeel in deze
veelkleurige, maar bijzonder interessante publikatie. Bijzonder kenmerkend is wel
dat de relatie christenen-joden op zeer gevarieerde wijze aan bod komt. Niet alleen
in de aandacht voor het joodse (rabbijnse) Schriftverstaan, maar ook voor de
spanningen die opgeroepen worden door teksten uit het Nieuwe Testament, die de
relatie jodenchristenen soms op zeer pijnlijke wijze hebben beïnvloed.
Panc Beentjes

Elisabeth Schüssler Fiorenza, Ter herinnering aan haar. Een feministisch
theologische reconstructie van de oorsprongen van het christendom, Gooi
en Sticht, Hilversum / Scriptoria, Antwerpen, 1987, 384 pp., f 59, BF.
1.185.
Lidy Leussink, Handleiding ter bespreking van ‘Ter herinnering aan haar’,
in de serie Toerusting, handvat nr. 28, Gooi en Sticht, Hilversum, 1987,
24 pp., f 3,50 (bij 20 ex. of meer f 3,25).
Voor ons ligt een lijvig boekwerk waarin de schrijfster haar lezers wil overtuigen
van de stelling dat binnen het vroege christendom vrouwen tot zwijgen zijn gebracht
en aldus tot een onzichtbaar deel van het volk Gods zijn gemaakt: ‘Het christelijk
evangelie kan niet worden verkondigd als de vrouwelijke leerlingen, en dat wat zij
hebben gedaan, niet in herinnering wordt gebracht’. Men behoeft inderdaad ‘slechts’
de verhalen over de kruisiging van Jezus en over de verrijzenis open te slaan om
inderdaad tot de onmiskenbare slotsom te komen, dat in de latere beleving van de
christenheid de elementaire plaats van die vrouwen is uitgeveegd. In een uitvoerig
gedocumenteerde studie heeft de schrijfster, die hoogleraar Nieuwe Testament is aan
de Harvarduniversiteit, heel het N.T. onderzocht op teksten waar de leidinggevende
rol van vrouwen systematisch lijkt te zijn weggedrukt. Zij leert ons de teksten opnieuw
lezen, maar dan als het ware in spiegelschrift. En zeker wanneer deze passages tevens
binnen hun eigentijdse context worden geplaatst - d.w.z. ook vanuit contemporaine,
buitenbijbelse bronnen worden belicht - ontstaat opeens een veel minder patriarchaal
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beeld van het vroege christendom dan de voorstelling waarin de nieuwtestamentische
geschriften ons willen doen geloven. Het zal duidelijk zijn dat in dit - door Ton van
der Stap goed vertaalde - boek veel tijd wordt besteed aan nogal gedetailleerde
analyses van belangrijke passages (o.a. Gal. 3,28; 1 Kor. 7 en 11-14). Daarbij komt
bovendien nog dat de van oorsprong Duitse schrijfster tamelijk ‘formgeschichtlich’
(bronnen, redactielagen e.d.) te werk gaat, zodat het zeker niet eenvoudig is om haar
betoog overal even goed te volgen Het is daarom een meer dan voortreffelijk idee
geweest om het boek vergezeld te laten gaan van een uitstekende handleiding door
Lidy Leussink. Niet alleen de samenvattingen van de cruciale thema's zijn meer dan
uitstekend, ook de oefeningen en vragen bieden een mogelijkheid om in de kern van
de zaak door te dringen. Eén tip eruit, de allerlaatste, geef ik nu alvast door, omdat
het ook mij een gouden advies lijkt. Begin met het lezen van de epiloog van het dikke
boek, bestudeer daarna deel II en III, en neem als laatste pas deel I ter hand (de
theoretische onderbouwing van de gevolgde onderzoeksmethode). Het zal wel
duidelijk zijn dat we hier een publikatie hebben die bijna niet anders dan in
groepsverband verwerkt zal kunnen worden. Het vergt veel energie, maar is mijns
inziens meer dan de moeite waard. Tenslotte nog dit: men mag
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zich niet in de war laten brengen door de volgorde waarin de twee belangrijke boeken
van Elisabeth Schüssler Fiorenza in ons taalgebied zijn verschenen. Hoewel de
uitgave Geen stenen voor brood (zie Streven, april 1987, pp. 663-664) hier eerder
verkrijgbaar was dan Ter herinnering aan haar, is de historische volgorde precies
omgekeerd.
Panc Beentjes

John Mahoney, The Making of Moral Theology. A Study of the Roman
Catholic Tradition, Clarendon Press, Oxford, 1987, 357 pp., £32,50.
Sommigen zullen de naam Mahoney verbinden met een reeks artikelen over medische
ethiek, waarvan er ook een verscheen in Streven (december 1985, pp. 212 e.v.). Met
The Making of Moral Theology presenteert deze Engelse jezuïet en professor van
moraaltheologie een werk dat in meerdere opzichten ‘historisch’ mag genoemd
worden. Vooreerst gaat het in The Making of Moral Theology letterlijk om een reeks
geschiedkundige essays, waarin telkens de ontwikkeling geschetst wordt van één
facet van de christelijke ethiek van de tijd der kerkvaders tot nu. Kernbegrippen van
de Westerse traditie (zonde, biecht, gezagsopvatting, natuur en bovennatuur,
subject-object spanning, rol van het legalisme) worden zo één voor één
gereconstrueerd. In dit proces groeit het inzicht dat de vrucht is van elke goede
geschiedschrijving, namelijk hoeveel contingenter en diverser het verleden was dan
de stereotiepe zekerheden die er gewoontegetrouw, of te kwader trouw, op
geprojecteerd werden. Een dergelijke globale her-lezing van het moraal-theologische
discours is, zeker in de periode na Vaticanum II, enig in zijn soort. Bij mijn weten
bestaat er in ons taalgebied geen dergelijke ‘summa’, en ook in andere taalgebieden
moet dit een zeldzaamheid zijn: een tweede reden dus om van een ‘historisch’ werk
te spreken. Toch bekruipt de lezer bij het doorlopen van dit goed geconstrueerd
tafereel (stijlvol, soms iets te galant, gentleman-like, Engels) het stille gevoel dat dit
soort denken ook definitief tot het ‘rijke roomse’ verleden behoort. Dit was de stijl
waarin onze vaders (vooral: onze voorgangers in de theologie) over heil en onheil
dachten, maar wij niet meer... Een radicale breuk met het verleden is uiteraard
ondenkbaar, en ook niet wenselijk, en toch... het ‘vernieuwingspatroon’ dat de auteur
zelf in zijn laatste hoofdstuk ontwaart (totaliteitsvisie op de mens, pluralisme, culturele
diversiteit) zal ons wel verder voeren dan een ‘re-making’ van de oude wegen.
Bij deze positieve beoordeling nog een kritische noot: ik mis in dit geheel de
inbreng van de sociale wetenschappen. Inzichten over zonde, seks en de menselijke
natuur vallen niet uit de hemel; het zijn ‘politieke’ begrippen, die hun wortels hebben
in het spel van macht en samenleven. Ook in deze blinde vlek toont Mahoney zich
als een klassieker uit een stilaan verleden tijd...
Jef Van Gerwen

Karel Dobbelaere, Het ‘Volk-Gods’ de mist in? Over de kerk in België,
Acco, Leuven, 1988, 165 pp., BF. 450.
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Als hoogleraar in de sociologie te Leuven, met specialiteit godsdienstsociologie, is
de auteur reeds sinds de jaren zestig een eersterangsbron van informatie over de
evolutie van de (Vlaamse, Belgische, Europese...) kerk. Dit werk is een
gepopulariseerde toepassing op Belgische toestanden van een fundamentele analyse
van het secularisatiefenomeen die Dobbelaere reeds enige jaren geleden in het Engels
publiceerde (Secularization: A Multi-Dimensional Concept, in Current Sociology,
29/2, Summer 1981). De kwaliteit van Dobbelaeres analyse bestaat vooreerst in de
duidelijke distincties die hij aanbrengt in het plurivalente begrip ‘secularisatie’. Hij
maakt een onderscheid tussen het globaal-maatschappelijke proces van laïcisering,
het structurele antwoord van het religieuze sub-systeem daarop (de verzuiling in onze
gewesten), en de variatie van individuele betrokkenheid op de kerkpraktijk. Op elk
van deze drie niveaus brengt de auteur in kort bestek een duidelijk verslag van de
huidige stand van het sociologisch onderzoek: in het laatste hoofdstuk (Kerkelijke
veranderingen gevraagd) verlaat hij zijn sociologische stoel om zichzelf te engageren
in het debat over het wenselijke kerkbeleid. Dit boek is een must voor wie bereid is
zich in de sociologische theorie in te werken om op een meer wetenschappelijk
verantwoorde
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wijze mee te denken over de toekomst van de Vlaamse kerk. Dat dit nog altijd teveel
gevraagd is bewijzen de besprekingen van dit boek in sommige Vlaamse kranten,
met inbegrip van Kerk en Leven. Daar springt men blindelings op de extrapolaties
van Dobbelaere over de kerkpraktijk van de eenentwintigste eeuw (uiteraard erg
laag, voor wie iets van extrapolaties en van de cijfers kent). Om tot de grond van de
zaak te komen zou men beter het rekwisitoor nalezen i.v.m. het organisatorisch en
cultureel (aangepaste taal voor zingeving) verzuim van de kerkkaders dat de auteur
ons voorschotelt. Een werk dat een betere pers verdient dan het tot nu toe gekregen
heeft.
Jef Van Gerwen

Peter Dickinson, De stad van goud en andere verhalen uit het Oude
Testament, met tekeningen van The Tjong Khing, Querido, Amsterdam,
1987, 216 pp., f 34,50, BF. 690.
Onderzoekingen die in de afgelopen jaren zijn verricht naar het mens- en Godsbeeld
dat schrijvers van kinderbijbels creëren laten in veel gevallen weinig heel van de
ongetwijfeld goede bedoelingen die aan de wieg van weer zo'n boek ten grondslag
zullen hebben gelegen. Om verschillende redenen is dit boek van Dickinson,
oorspronkelijk een Engelstalig werk dat in 1980 te London is verschenen, zo'n uitgave
waar het nodige aan mankeert. Zo moet ik beginnen erop te wijzen dat mijns inziens
elementaire gedeelten uit het Oude Testament in deze publikatie eenvoudig zijn
overgeslagen. De cruciale verhalencyclus aangaande Abraham bijvoorbeeld is
gereduceerd tot zijn bemoeienis met de ondergang van Sodom. Dat brengt een tweede
facet van deze bundel verhalen aan het licht. Ik kan mij namelijk niet aan de indruk
onttrekken dat Dickinson vooral die verhalen uit het Oude Testament opnieuw wil
vertellen waarin veel ‘theofanie’ voorkomt: vuur, bliksem, donder, wolken, e.d.;
aspecten derhalve die kinderen in meer of mindere mate angst zullen inboezemen.
Een derde kanttekening mijnerzijds betreft het stramien waarmee Dickinson elk
verhaal heeft voorzien: een door hemzelf bedachte vertelsituatie. Zo wordt het verhaal
over ‘de ziekte van Saul’ (pp. 130-136) ingeleid met de volgende situatieschets:
‘Veteld op een joodse school voor artsen in Alexandrië, als onderdeel van een cursus
over patiënten die door duivels bezeten zijn. Omstreeks 220 voor Christus’ (130).
Het verhaal over de ‘val van de stad’ (pp. 194-201) wordt ‘verteld door een jood in
ballingschap aan een groepje jongens in Babyion’. Interessant is ook de zin die er,
tussen haken gezet, onmiddellijk op volgt: ‘Diezelfde avond vertelt in een ander deel
van de stad een andere jood het scheppingsverhaal op een openluchtfeest’ (194). Ik
vraag mij af of dergelijke ‘verhalen binnen een verhaal’ wel mogen en vervolgens
of kinderen dit allemaal kunnen verwerken. Vraagtekens plaats ik tenslotte ook bij
het uitgangspunt dat de auteur in de noten onder woorden brengt: ‘Als er, zoals vaak
gebeurt, twee versies van hetzelfde gegeven bestaan, heb ik degene gebruikt die mij
het mooiste verhaal leek op te leveren, zelfs als die versie later of minder
waarschijnlijk is’ (203). De vraag waarom er überhaupt in de Bijbel twee versies
staan opgenomen heeft hem klaarblijkelijk niet aan het denken gezet. Concluderend:
wie deze uitgave wil gebruiken om kinderen van 10 jaar en ouder vertrouwd te maken
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met het Oude Testament mag zich wel een aantal malen bedenken. De uitgekozen
gedeelten die nogal onthutsend en griezelig zijn worden daarin nog eens extra
geaccentueerd door de tekeningen van The Tjong Khing, die de zaak ook niet heeft
kunnen redden, beroemd illustrator van kinderboeken als hij is.
Panc Beentjes

H. Gross, Tobit/Judit (Die Neue Echter Bibel, Lieferung 19), Echter Verlag,
Würzburg, 1987, 124 pp., DM. 28 (bij intekening DM. 24).
Hoewel het boek Tobit op zich beschouwd weinig bijdraagt tot de verdieping van
centrale oudtestamentische geloofsuitingen, en het in het Nieuwe Testament zelfs
niet eens genoemd wordt, is het niettemin een geschrift dat velen in het verleden
heeft geïnspireerd en nog steeds tot de verbeelding blijft spreken. Dankzij een heel
overzichtelijke inleiding weet Heinrich Gross, emeritus hoogleraar uit Regensburg,
zijn lezers te bewegen deze spannende oudtestamentische familiegeschiedenis zelf
nauwkeurig te gaan lezen. Het commentaar dat hij de lezers daarbij biedt staat borg
voor een goede benadering van de stof. Meest opvallend vind ik dat hij met geen
woord rept over de structuur van het boekje Tobit. Trouwens ook

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

1036
voor zijn commentaar bij het boek Judit geldt dit in hoge mate; meer dan de twee
zinnen die hij er in de inleiding aan besteedt horen we er niet over. Voor het overige
ben ik van mening dat Gross meer had kunnen/moeten vertellen over de functie van
de gebeden in de boeken Tobit en Judit. Gebeden zijn een typisch kenmerk van de
zgn. deutero-canonieke bijbelgeschriften. Dat hij het verschijnsel niet belicht
bevreemdt mij, te meer daar de auteur in zijn uitvoerige literatuuropgave wel het
verhelderende artikel van G. Mayer uit 1973 over dit onderwerp vermeldt.
Panc Beentjes

De Tien Woorden in de Mekhilta, vertaald, ingeleid en voorzien van
commentaar door drs. M. van Loopik (Sleutelteksten in godsdienst en
theologie, deel 4), Meinema, Delft, 1987, 158 pp., f 27,50.
De Mekhilta van Rabbi Jisjmaël is een doorlopend commentaar op het bijbelboek
Exodus en moet in de tweede eeuw van de christelijke jaartelling zijn ontstaan. Uit
deze belangrijke tekst van de rabbijnse literatuur heeft de joodse theoloog van Loopik
een gedeelte voor een groter publiek toegankelijk willen maken: de rabbijnse
verklaring van de Tien Woorden, in christelijke huize beter bekend onder de niet
geheel juiste naam ‘Tien Geboden’. Na een uiterst lezenswaardige inleiding (pp.
9-27), waarin merkwaardig genoeg niets te lezen staat over het fenomeen van de
Mekhilta, behandelt Van Loopik in twaalf hoofdstukken de rabbijnse uitleg van
Exodus 20. Daartoe neemt hij steeds een korte passage uit de Mekhilta, door hem
zelf uit de grondtekst vertaald, en voorziet deze van een zeer uitvoerig eigen
commentaar. Zo maakt hij de lezer vertrouwd met enerzijds een belangrijke
godsdienstige brontekst en anderzijds met een uitleg die representatief mag heten
voor het theologiseren in joodse kring. Christenen kunnen er eenvoudigweg niet
omheen kennis te nemen van een dergelijke belangrijke sleuteltekst uit hun
godsdienstig erfgoed. Het boek is mijns inziens bijzonder geschikt om er in
groepsverband (bijbelgroep, leerhuis) mee te werken. Wie het individueel wil
bestuderen zal enig doorzettingsvermogen moeten tonen; maar ook in dat geval is
het zeker de moeite waard. Een register en een korte literatuurlijst maken het boek
bijzonder bruikbaar.
Panc Beentjes

Pascal Thomas, La Réincarnation. Oui ou Non?, Le Centurion, Paris, 1987,
151 pp., FF. 72.
Rudolf Passian, Wedergeboorte of de onsterfelijkheid van de menselijke
ziel, Elmar, Rijswijk, 1987, 191 pp.
Pascal Thomas is de naam van een collectief van Lyonese christenen die hun (paas-)
geloof willen bevragen, ondermeer door in dialoog te treden met hedendaagse
croyances, in casu het geloof in de reïncarnatie. In de eerste hoofdstukken van dit
glashelder geschreven boekje peilen zij naar de sterk uiteenlopende achtergronden
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en wortels van deze opvatting waarbij ze de Westerse interpretatie duidelijk
onderscheiden van het Oosters gedachtengoed. Vervolgens worden een aantal
historische misvattingen en hedendaagse simplificaties netjes op een rij gezet Tenslotte
worden de parallellen met de christelijke visie behandeld. Een sobere exegese van
de in dit verband gretig gehanteerde bijbelpassages, laat zien hoe men die teksten
vaak geweld aandoet. Overtuigend is verder de behandeling van de verschillen en
de onverenigbaarheid tussen geloof in de verrijzenis en in de reïncarnatie. Elk
hoofdstukje is voorzien van een korte samenvatting in de vorm van stellingen of
vragen, duidelijk bedoeld als aanzet voor verdere reflectie en discussie.
Neemt men na het lezen van dit boekje het boek van Passian ter hand dan is het
alsof men na een wandeling in een Franse tuin plots in een doolhof van struikgewas
is verzeild. Dit boek valt uiteen in een achttiental losse hoofdstukken. De samenvatting
in 21 punten (pp. 156-166) is een lukrake opsomming van her en der verspreide
thesissen. Het boek dient zich aan als een wetenschappelijk tractaat waarvan de
objectiviteit gegarandeerd wordt door de subjectieve overtuiging van de schrijver
‘dat het vooruitzicht op herhaalde aardse levens mij zelf niet in het minst aantrekt’
(p. 8)! Theologische reflecties op de wetmatigheid van het karma worden ontzenuwd
met de vaststelling: ‘natuurwetten trekken zich niets van meningen aan’! Anderzijds
figureren gezagsargumenten, met name Uitspraken van grote denkers (pp. 150-155)
als ultieme bewijsvoering. De cover gewaagt van een ‘avontuurlijke leeservaring’;
waarheen dit avontuur je voert zal de lezer(-es) van deze recensie intussen al wel
vermoeden.
Hugo Roeffaers

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

1037

Henk van der Molen, Met de joden op weg, Edu'Actief, Meppel, 1987, 414
pp., f 39,50.
In dit populair-wetenschappelijk boek wordt in drie ronden het gehele spectrum van
het joodse leven, de joodse wereld en de joodse geschiedenis beschreven. Onder de
kop Van de wieg tot het graf (pp. 15-63) wordt in een eerste cluster de levensweg
van de enkeling geschetst. Dan volgt de rubriek Van feest tot feest (pp. 68-116) dat
de jaarlijkse feestencyclus van de religieuze gemeenschap behandelt. Maar verreweg
de meeste ruimte in dit boek is gereserveerd voor de sectie Van eeuw tot eeuw (pp.
117-388), waarin de geschiedenis van het joodse volk wordt verhaald, van Abraham
tot de stichting van de staat Israël in 1948. We hebben te maken met een bij uitstek
informatief boek, dat erg vlot en met kennis van zaken is geschreven. Hier en daar
blijf ik met een vraag zitten. Zo vind ik bijvoorbeeld de wijze waarop Paulus ten
tonele wordt gevoerd wat vreemd. Waar hij in een met het opschrift ‘Christenen’
getooid hoofdstuk (pp. 231-235) voor het voetlicht wordt gebracht, mis ik heel
duidelijk een verwijzing naar zijn op en top joodse achtergrond. Zeker nu in onze
dagen de persoon en de visie van Paulus weer uitermate in de belangstelling komen
te staan - juist waar het de verhouding van Israël en de volken betreft - is het gewenst
om zijn plaats en ‘leer’ uiterst secuur onder woorden te brengen. De uitgever vermeldt
dat dit boek ‘belangrijke diensten kan verlenen bij het leerhuiswerk, de catechese en
het onderwijs’. Dr. Simon Schoon, voorzitter van het Overlegorgaan Joden en
Christenen (OJEC), schrijft in zijn Ten Geleide dat dit handboek in schoolbibliotheken
ongetwijfeld een ‘must’ zal worden. Ik wil mij graag bij zijn woorden aansluiten,
maar vraag mij tegelijk echter af of daartoe niet een belangrijk instrument in het boek
ontbreekt. Er is namelijk alléén een register van persoonsnamen opgenomen (pp.
405-407), terwijl in een naslagwerk als dit een onderwerpenregister beslist niet had
mogen ontbreken. Daarnaast lijkt mij dat de lezer/gebruiker beslist behoefte heeft
aan een overzicht van gebruikte hebreeuwse termen en hun betekenis. We hebben,
kortom, te maken met een bijzonder sympathiek boek waaraan de lezer die enig eigen
zoek- en denkwerk niet schuwt veel plezier kan beleven.
Panc Beentjes

Jan Nieuwenhuis, Groeten van Johannes. Berichten uit het vierde evangelie,
Meinema, Delft, 1987, 144 pp., f 23,50.
Terwijl de eerste drie evangelies zich in hun verscheidenheid niettemin tot op grote
hoogte ‘synoptisch’ laten lezen, vergt het evangelie volgens Johannes een eigen
aanpak. In een uitstekende inleiding (pp. 7-16) worden ons in dit boekje die typisch
johanneïsche trekken goed gepresenteerd. Men wordt tijdens het lezen van deze
bladzijden nieuwsgierig naar de uitleg van de teksten zelf. Dat gebeurt daarna in
twee rondes. Het eerste hoofddeel is getiteld Hij heeft onder ons gewoond (pp. 18-80)
en is gewijd aan negen teksten waarin ‘omstanders van Jezus’ een rol spelen. De
tweede ronde geeft onder de titel En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd (pp.
83-131) een interessante uitleg van de ‘Namen voor Jezus van Nazareth’ die in het
vierde evangelie een rol spelen. Dat dit precies zeven ‘Ik-ben’-uitspraken betreft kan
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uiteraard geen toeval zijn. Op zich beschouwd is de structuur die Jan Nieuwenhuis
aan zijn boek heeft meegegeven een goede vondst, door twee cruciale zinnen uit de
Proloog van het evangelie wegwijzers te laten zijn. Er ontstaat bij mij als lezer echter
een exegetisch probleem, wanneer ik constateer dat die twee rondes binnen het
Johannesevangelie zelf niet achter elkaar (zoals in deze publikatie), maar door elkaar
heen spelen. En wie ooit een studie heeft gemaakt van de structuur van dit evangelie
- ook Nieuwenhuis geeft daaromtrent voldoende signalen af - weet dat je dus heel
voorzichtig dient te zijn om stukken van elkaar los te weken die in de oorspronkelijke
tekst één geheel vormen. Als Epiloog (pp. 131-138) bevat dit boek brieven aan zeven
kerken, waaronder die van Johannesburg, Seattle en Rome. Het is aan de lezer(es)
zelf om te achterhalen of en hoe deze op Openbaring 1,4-3,22 geënte stukken,
verbonden zijn met de beide hoofddelen van dit boekje; de auteur zelf leidt dit gedeelte
namelijk nergens in. Wie op het spoor wil komen van de dubbele bodems en
verrassingen waarmee de vroege Johannesgemeente getuigenis heeft willen afleggen
van het geheim van Jezus en de gemeenschap van de kerk, vindt hier vele goede
analyses (Alleen Nieuwenhuis' uitleg van de vijf zuilengangen uit Joh. 5 deel ik niet.
De archeologie heeft het probleem inmiddels opgelost). Kort en goed: een boekje
dat een goede opstap vormt tot een uitvoeriger le-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

1038
zing en bestudering van de Johanneïsche literatuur.
Panc Beentjes

C.A. Smal en E.G.A.M. van Beers (red.), Het Oosten nabij. Aspecten van
de Oost-Christelijke wereld, Kok, Kampen, 1987, 113 pp.
Na het Tweede Vaticaans Concilie is de dialoog tussen oosterse en westerse christenen
- vooral tussen Constantinopel en Rome - steeds intensiever geworden. Bovendien
zijn vooral in de laatste decennia vele families van oost-christelijke huize onze kant
op getrokken of gevlucht. Wie zijn die oosterse christenen; wat zijn hun kerkelijke,
politieke, maatschappelijke en culturele achtergronden? Dit boekje is bedoeld als
een inleiding tot die oost-christelijke wereld en deze kennismaking krijgt gestalte in
een aantal interessante bijdragen. Tot degenen die aan deze bundel hebben meegewerkt
behoren onder anderen kardinaal Willebrands en mevrouw Korte-Van Hemel, de
Nederlandse staatssecretaris van Justitie. Daarnaast hebben verschillende universitaire
specialisten vanuit hun specifieke vakkennis boeiende artikelen het licht doen zien.
Zo zijn er drie grote thema-complexen gegroeid: oecumene en kerkhistorie, politiek
en maatschappij, liturgie en cultuur. Dit fraai uitgegeven boekje is tot stand gekomen
vanuit het Dr. Schaepmancentrum in Tubbergen. Aanleiding is namelijk de
honderdjarige herdenking van het verschijnen van De Hagia Sophia, een bundel
gedichten die de kerkhistoricus en politicus Schaepman in de vorige eeuw schreef
op een reis naar Constantinopel. Ik vind het in dat verband wel merkwaardig dat er
uit die dichtbundel geen enkele regel tekst (of een soort analyse) in dit boek is
opgenomen. Een interessante ontmoeting met dit vaak vergeten stuk kerkgeschiedenis
en politiek.
Panc Beentjes

Dr. J. Reiling, Het woord van God. Over schriftgezag en Schriftuitleg, Kok,
Kampen, 1987, 173 pp., f 25,90.
Het is zonder meer een moedige onderneming te noemen dat Reiling, hoogleraar
Nieuwe Testament aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, zo'n uitvoerige studie heeft
durven wijden aan het gezag van de Schrift, een onderwerp dat in bepaalde kerkelijke
kringen uiterst delicaat ligt. Het is onmiskenbaar dat in de loop der eeuwen de
dogmatiek en de filosofie hun stempel hebben gedrukt op de bijbelbeschouwing.
Vaak wordt echter over het hoofd gezien - aldus Reiling - dat in de bijbel zelf het
begrip ‘Woord van God’ een heel belangrijke rol speelt. Daarom is de bedoeling van
deze studie in de eerste plaats om te onderzoeken of de bijbel zelf ook voorwaarden
stelt waaraan onze bijbelbeschouwingen moeten voldoen. De schrijver kiest daartoe
een algemeen aanvaarde formulering (‘De bijbel is het onfeilbare Woord van God,
geïnspireerd door de Heilige Geest’) om die dan vervolgens per onderdeel uivoerig
aan de bijbel zelf te toetsen. Dat levert niet alleen een onverwacht grote hoeveelheid
bijbelse gegevens op, maar voert tevens tot de essentiële conclusie dat het Woord
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van God als het ware ‘on-af’ is, wanneer er geen antwoord van de mens op volgt:
‘Waarheid is geen kennis, maar ontmoeting’ (E. Brunner). Het onderwerp dat in dit
boekje uitvoerig aan de orde wordt gesteld (alsmede de wijze waarop dat geschiedt)
zal vooral in orthodoxe en evangelische kringen binnen het protestantisme als
controversieel en bedreigend kunnen overkomen. Hoewel deze publikatie in eerste
instantie voor de zgn. ‘evangelische’ achterban is geschreven (het omslag spreekt
van ‘de gewone gemeenteleden’), zou ik zeker ook rooms-katholieke lezers, en dan
met name catecheten, pastores en theologiestudenten. willen aanraden van de inhoud
kennis te nemen en er zich mee te verrijken. Hoe paradoxaal het wellicht ook moge
klinken: het zou wel eens kunnen zijn dat men de Schrift erna met nog meer interesse
(en eerbied) gaat lezen dan tevoren.
Panc Beentjes

Geschiedenis
Jonathan Spence, Het geheugenpaleis van Matteo Ricci, vert. Jacob Groot,
Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1987, 341 pp.
De oorspronkelijke Engelse uitgave van dit boek bespraken we al in Streven van
febru-
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ari 1985. Ook bij herlezing blijft het levensverhaal van de jezuïeten-missionaris aan
het Chinese hof een fascinerende kracht behouden. Spence weet de wereld rond 1600
zowel in haar Oosterse als haar Westerse gedaante indringend op te roepen. Het fatale
verloop van hun, aanvankelijk zo gelukkig begonnen, ontmoeting levert een
aangrijpend relaas op, dat door Jacob Groot op voortreffelijke wijze in het Nederlands
is vertaald. Helaas blinken de afbeeldingen in het boek niet uit in kwaliteit, maar dat
deden ze in de oorspronkelijke uitgave ook al niet.
Ger Groot

Georges Duby, Mâle moyen âge. De l'amour et autres essais, Flammarion,
Parijs, 1988, 270 pp.
Georges Duby, La société chevaleresque, Flammarion (coll. Champs),
Parijs, 1988, 222 pp.
Georges Duby, Seigneurs et paysans, Flammarion (coll. Champs), Parijs,
1988, 281 pp.
De titel van de jongste artikelenbundel van Georges Duby, Mâle moyen âge, is
lichtelijk misleidend. De indruk dat het hier zou gaan om een boek waarin de
middeleeuwse manvrouw verhouding centraal staat wordt slechts in het eerste deel
van 120 bladzijden bewaarheid; het tweede en derde deel zijn respectievelijk gewijd
aan het thema van de verwantschapsstructuren en het ruime veld van middeleeuwse
waarden, gewoonten en culturele ontwikkelingen.
Dat neemt niet weg dat de bundel buitengewoon aantrekkelijke stukken bevat,
waarvan dat over de Roman de la rose wellicht het hoogtepunt vormt. Ten aanzien
van de hoofse liefde poneert Duby een aantal prikkelende stellingen, die overigens
ook in andere publikaties al te vinden waren. Zo breidt hij zijn opvatting over het
door en door mannelijke, androcentrische karakter van de middeleeuwen ook uit tot
het thema van de hoofse liefde. Anders dan deze als een vrouwelijke verzachting
van het masculiene leven te kwalificeren, ziet hij hier een gesloten mannelijk
waardenpatroon aan het werk. De verovering van de begeerde Dame is structureel
niet verschillend van het krijgsspel waarin de ridderstand zijn genot en bestaansrecht
vond. Anders dan een uiting van concurrentie tussen de Heer en de jongere ridders,
vormde deze wellicht zelfs eerder een versterking van de onderlinge mannelijke
verbondenheid. De Dame zou daarmee, aldus Duby, uiteindelijk niet meer zijn
geweest dan een intermediair van de wederzijdse liefde tussen de Heer en zijn
‘jonkers’.
Niet alle artikelen in deze bundel zijn even gelukkig gekozen. Een aantal ervan is
zo nadrukkelijk op hun ontstaanssituatie toegesneden (colloquia, recensies), dat deze
buiten die context nogal hinderlijk uit de toon vallen. Dat laatste geldt ook voor een
aantal bijdrage in de bundel Hommes et structures du moyen âge, die al in 1979
verscheen, maar nu in twee deeltjes van de reeks Champs opnieuw is uitgegeven.
Bevat Mâle moyen âge vooral stukken uit de jaren zeventig, in deze bundeltjes zijn
oudere artikelen uit de jaren 1945-1970 bijeengebracht. De thematiek cirkelt
voornamelijk rond economische onderwerpen, begripsbepalingen van de feodaliteit
en de ridderschap en - opnieuw - verwantschapsstructuren. Veel van wat in deze
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artikelen voorzichtig en gedetailleerd naar voren wordt gebracht is door Duby
inmiddels echter al in zijn meer bekende studies verwerkt. Een enkel uitnemend
artikel daargelaten, richten deze nogal academische bundeltjes zich dan ook eerder
tot de vakman dan tot de geïnteresseerde leek.
Ger Groot

Henry Ashby Turner, German Big Business and the Rise of Hitler, Oxford
University Press, New York/Oxford, 1987, paperback, 504 pp., $ 10.95.
Sinds jaar en dag wordt de opmerkelijke opkomst van Hitlers Nazi-partij aan het
eind van de jaren twintig en de vroege jaren dertig verklaard vanuit geheime steun
en omvangrijke financiële subsidies die de partij vanuit de grote Duitse concerns zou
hebben ontvangen. Het grondige onderzoek dat de Amerikaanse historicus Henry
Ashby Turner in de Duitse staatsarchieven en zakencorrespondenties heeft
ondernomen, laat echter een heel ander beeld zien. Verre van met Hitler ingenomen
te zijn, laat staan deze naar voren te hebben geschoven, stond de gemeenschap van
grote zakenlieden, Die Wirtschaft, uiterst skeptisch tegenover de man en de partij,
die zelfs nog in 1933 eerder van extreem-linkse dan van ‘business’-vriendelijke
neigingen werden verdacht. Verwonderlijk was dat niet. De nazi-afgevaardigden
stemden bij sociale en arbeids-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

1040
kwesties veelvuldig met de communisten mee; de partij schaarde zich achter vrijwel
elke staking die zich voordeed en deed het grootkapitaal in haar retoriek gewoonlijk
af als de ‘pest van de natie’.
De bijdragen die de nazi's vanuit het grootkapitaal mochten ontvangen waren dan
ook relatief bescheiden. Slechts een enkele grootindustrieel (Thyssen) bekeerde zich
actief tot het nazisme. Vooral het anti-semitisme, dat Turner niet geheel ten onrechte
als het enige blijvende en harde programmapunt van de nazi-partij aanwijst, lag de
industriëlen zwaar op de maag. Hitler hield dat aspect van zijn politiek tijdens
spreekbeurten in ‘herenclubs’ dan ook zoveel mogelijk verborgen. Minder goed viel
echter zijn verregaande onkunde op economisch terrein te verhullen. De politiek zou
volgens hem de oplossingen aandragen waartoe de Wirtschaft zelf niet bij machte
was. De industrie was er niet van onder de indruk, voor zover ze door de
expansionistische ondertoon van Hitlers plannen al niet kopschuw werd gemaakt.
Had de kapitalistische toplaag van Duitsland dus weinig met Hitler op, anders lag
dat voor het middenkader van het bedrijfsleven. Ook zij beschouwden de grote kartels
als een bedreiging voor hun (economisch) bestaan en voelden zich bij de nazistische
tiraden daartegen dus zeer wel thuis. Werd de partij dan ook eerder door hen dan
door de toplaag gefinancierd, het grootste deel van haar inkomsten was, aldus Turner,
van de leden zelf afkomstig.
Turners boek geeft een indringend beeld van de tijd die aan Hitlers definitieve
triomf voorafging. In samenhang met de connecties met het grootkapitaal besteedt
hij grote aandacht aan de ideologische wendingen die de partij maakte om zowel bij
de industrie als bij de grote massa in het gevlij te komen. Dat de keuze uiteindelijk
steeds voor de laatste uitviel, laat Turner op overtuigende wijze zien. De rol die de
Wirtschaft na de machtsovername heeft gespeeld valt buiten het bestek van dit
fascinerende boek. Die geschiedenis moet grotendeels nog geschreven worden; haar
valt een even alert, evenwichtig en bij vlagen virtuoos historicus toe te wensen als
Turner zich in dit boek betoond heeft.
Ger Groot

Philippe Ariès, Het uur van onze dood. Duizend jaar sterven, begraven,
rouwen en gedenken, vert. Renée de Roo-Raymakers, Elsevier,
Amsterdam/Brussel, 1987, 677 pp. Philippe Ariès, Het beeld van de dood,
vert. Jeanne Holierhoek, SUN, Nijmegen, 1987, 240 pp., f 34,50.
De veronderstelling dat er een verband moet bestaan tussen de menselijke houding
tegenover de dood en zijn eigen zelfbeeld (allereerst verwoord door Edgar Morin)
bracht Philippe Ariès in het begin van de jaren zeventig tot een systematisch
onderzoek van de wijze waarop de Westerse mensheid in de loop der eeuwen gestalte
heeft gegeven aan haar beleving van het stervensproces, de rouw om de doden en de
onontkoombaarheid van het eigen einde. Een eerste neerslag daarvan vormde het
essay Met het oog op de dood, dat al in 1975 vertaald werd. Kort daarop verscheen
Ariès' hoofdwerk L'homme devant la mort, waarvan onlangs een Nederlandse vertaling
verscheen.
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Op fascinerende wijze volgt Ariès de kronkelwegen die de omgang met de dood
en de doden sinds de vroege Middeleeuwen gevolgd heeft. Met verbluffende
scherpzinnigheid en een overweldigende rijkdom aan materiaal laat hij zien hoe
bepaalde gebruiken veranderen en welke verschuivende mentaliteit zich daarachter
verbergt - maar ook hoe antropologische constanten zich hardnekkig door de eeuwen
heen blijven handhaven of na een tijdelijk verdwijnen opnieuw, soms in verhulde of
getransformeerde vorm, aan de oppervlakte treden.
Opmerkelijke, soms gewaagde veronderstellingen gaat hij daarbij niet uit de weg.
Zo interpreteert hij het vanitas-motief dat aan het einde van de Middeleeuwen sterk
op komt zetten niet als een teken van doodsverlangen en ascese, maar veeleer als
een paradoxale uiting van toegenomen gehechtheid aan het leven, waarvan de
vergankelijkheid nu des te pijnlijker wordt ervaren en in dergelijke voorstellingen
wordt betreurd. Rond het begin van de Nieuwe Tijd neemt Ariès tevens een sterke
verandering in de verhouding tussen dood en leven waar. Werden beide tot op dat
moment in twee sterk van elkaar gescheiden terreinen geplaatst, voortaan zal deze
scherpe scheiding steeds verder verbleken en zal de dood meer en meer het terrein
van het leven zelf binnendringen. Heel het leven wordt aanvankelijk als een toegaan
op de dood gedacht, totdat de jongste geschiedenis de rollen zal omkeren en de
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sinds lang van haar eigen plaats beroofde dood radicaal zal ontkennen. De dood lost
a.h.w. in het leven op en heeft binnen de huidige cultuur geen legitieme plaats meer.
De specifieke iconografie waaraan deze verschuivende attitudes kunnen worden
afgelezen, is door Ariès nog eens afzonderlijk behandeld in een publikatie van kleinere
omvang, die tegelijk als een samenvatting van zijn hoofdwerk kan worden gelezen.
De SUN bracht er een Nederlandse editie van uit, voorzien van zo'n 250 sprekende
illustraties, die de penetrante analysen van Ariès nog eens een extra dimensie verlenen.
Helaas is het fotomateriaal hier en daar van matige kwaliteit, maar de uitstekende
vertaling van Jeanne Holierhoek maakt veel goed.
Ger Groot

Georges Duby, De zondag van Bouvines. 17 juli 1214: De oorlog in de
Middeleeuwen, vert. Renée de Roo-Raymakers, Agon, Amsterdam, 1988,
245 pp.
Op zondag 17 juli 1214 stonden de legers van de Franse koning bij het Noordfranse
plaatsje Bouvines oog in oog met de troepen van de Duitse keizer en diens tijdelijke
Engelse bondgenoot Jan Zonder Land. Frankrijk behaalde een verpletterende
overwinning, die het politieke beeld in Europa voor tientallen, zo niet honderden
jaren zou bepalen. Duby bouwt zijn relaas over deze veldslag op rond het
ooggetuigenverslag van een zekere Guillaume le Breton, die in zijn geheel in vertaling
is opgenomen. Uitgaande van die concrete gebeurtenis geeft Duby een indringende
analyse van het verschijnsel oorlog en vrede, zoals dat in de Middeleeuwen werd
beleefd. Hierin stijgt het boek verre boven de lokale en historische betekenis van de
Slag van Bouvines zelf uit en worden de begrippen ‘oorlog’ en ‘strijd’ tot centrale
interpretatiekaders van het Middeleeuws denken als geheel. Statisch is die mentaliteit
overigens niet. Duby laat zien hoe de oorlog, met het naderen van het onheilspellende
jaar 1000, steeds meer als iets ‘slechts’ werd gezien, niet in de laatste plaats onder
invloed van de kerk die aandrong op collectieve penitentie vóór de komst van de
Jongste Dag. De Gods- en zondagsvrede (in Bouvines zo éclatant geschonden) waren
daar een uiting van, maar ook de verandering in het Godsbeeld, waar-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

1042
in de strijdende God van het Oude Testament steeds verder plaats moest maken voor
een nieuwtestamentischer ‘Prins van de Vrede’. Daarnaast roept Duby een levendig
beeld op van de realiteit van de Middeleeuwse oorlog en alles wat daarmee te maken
had: huurlingen, oorlogsrecht, vredesideologie, oorlogsetiquette, etc. Hierin heeft
Duby de slag bij Bouvines verre weten uit te tillen boven de obligate vermeldingen
in de Franse geschiedenisboekjes, waartoe de gebeurtenis door Michelet veroordeeld
was.
Ger Groot

Literatuur
Thomas Mann, Dagboeken 1918-1939, vert. Hans Hom, inleiding G.A.
von Winter, Arbeiderspers, Amsterdam, 1987, 339 pp.
Enigszins misleidend is de titel van deze bloemlezing wel. Van de aangekondigde
periode zijn immers slechts Manns dagboeken van 1918-1921 en 1933-1939 bewaard
gebleven. Het zijn echter wel de meest hectische perioden uit de 20e eeuwse Duitse
geschiedenis en uit het openbare leven van Mann zelf, die gedwongen werd tegenover
de ingrijpende omwentelingen een houding te zoeken die hem eigenlijk niet lag.
Toch ziet men Thomas Mann in deze dagboeken tussen de eerste en de tweede periode
een duidelijke ontwikkeling doormaken. Is hij na de Eerste Wereldoorlog nog
nauwelijks verholen antidemocratisch ingesteld, in de jaren dertig breekt een
onmiskenbare openheid naar het 20e eeuwse democratische ideaal door. Ook dan
blijft hij het politieke toneel echter schuwen zolang hij daartoe niet tot het uiterste
wordt geprest. Hij blijft een waarnemer op afstand, die zijn afkeer van het nazi-regime
in het persoonlijk leven onverholen verwoordt, maar aarzelt om zich daarmee op het
publieke vlak te begeven. Uiteindelijk is hij altijd de Unpolitischer gebleven, in
welke hoedanigheid hij zich na de Eerste Wereldoorlog op niet al te gelukkige wijze
had geprofileerd.
De dagboekfragmenten die in deze bloemlezing zijn bijeengebracht beslaan maar
een zeer klein deel van de 32 schriften die Mann na zijn dood had nagelaten. De
indruk die men in dit korte bestek van de man opdoet zijn desondanks indrukwekkend,
misschien wel juist door de aarzelingen, waarin hij zo duidelijk als Unzeitgemässer
naar voren komt: als overlevende van een tijdperk dat in de eerste decennia van deze
eeuw in Duitsland definitief ten onder gaat en dat door G.A. von Winter in zijn
inleiding op bewonderenswaardige wijze wordt beschreven.
Ger Groot

Hanns-Josef Ortheil, Schwerenöter, Piper, München, 1987, 643 pp.
Schwerenöter betekent in de omgangstaal zoveel als een ‘vlot en lieftallig man’.
Hanns-Josef Ortheil verleent dit woord opnieuw een etymologische betekenis. Zijn
‘man in grote nood’ is de eerste-persoonsverteller Johannes, een kind zonder vader
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dat samen met de Duitse Bondsrepubliek wordt geboren. Het leven van het
hoofdpersonage vertoont echter nog meer merkwaardige verbanden met de
geschiedenis van zijn land. Als peuter laat hij voor het eerst echt van zich horen
wanneer Adenauer zijn eerste regering aan de bezettingscommisarissen voorstelt.
De koude oorlog in de jaren vijftig resulteert op het privé-niveau in een conflict
tussen de kleine Johannes en een aantal buren. Eens de kindertijd voorbij zorgt Ortheil
ervoor dat zijn verteller vaak precies daar is waar de geschiedenis wordt gemaakt.
In 1963 bezoekt hij de Verenigde Staten wanneer Kennedy wordt vermoord. In 1968
maakt hij de studentenrellen in Frankfurt en Berlijn mee. In 1974 is hij in Portugal
‘voor’ de anjerrevolutie. Om de historische evocatie zo mogelijk nog meer inhoud
te geven laat Ortheil een aantal bekende figuren het pad van zijn hoofdpersonage
kruisen. Zo loopt Johannes bijna letterlijk Adorno tegen het lijf en hoort hij een lezing
van Marcuse. De oom van Johannes blijkt de kunstenaar Joseph Beuys te zijn, en
aan het einde van de ellenlange roman doet zijn tweelingsbroer Josef als Joschka
Fischer voor de Grünen zijn intrede in het parlement. Ortheil kan zijn historiografische
procédés niet relativeren, zodat de gekunsteldheid van zijn boek sterk in het oog
springt. Door zijn panoramische bedoelingen blijft hij bovendien te zeer aan de
oppervlakte, ook in het centrale hoofdstuk waarin de verteller zich over de kenmerken
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van ‘de’ Duitser bezint. Johannes diagnostiseert een combinatie van enthousiasme
en melancholie. Deze verscheurdheid is tevens zijn ‘grote nood’, waardoor hij als
model kan gelden voor zijn landgenoten. Met dit hoofdstuk gaat Ortheil werkelijk
te ver, aangezien hij de historische ontwikkelingen die het voorwerp uitmaken van
zijn roman negeert ten voordele van een transcendentale beschouwing. De twee
Duitslanden zijn verschillend, ‘de’ Duitser bestaat niet, en elke reflectie waarin deze
situatie wordt verdoezeld is een uiting van misplaatst idealisme.
Luc Herman

Hubert Fichte, Hotel Garni (Die Geschichte der Empfindlichkeit, Band 1),
Fischer Verlag, Frankfurt/Main, 1987, 200 pp., DM. 36.
Hubert Fichte, Homosexualität und Literatur 1 (Die Geschichte der
Empfindlichkeit, Paralipomena 1), Fischer Verlag, Frankfurt/Main, 1987,
504 pp., DM. 48.
In de autobiografische trilogie Das Waisenhaus (1965), Die Palette (1968) en Detlevs
Imitationen ‘Grünspan’ (1971) belicht Hubert Fichte (o1935) de vergeefse
conditionering van een drievoudige outsider door de burgerlijke maatschappij. Als
buitenechtelijk kind, halfjood en homoseksueel belandt Fichtes hoofdpersonage
voortdurend in de marge, een pijnlijke ontwikkeling die ook nog in Versuch über
die Pubertät (1974) centraal staat. In deze ten onrechte verguisde roman brengt Fichte
ook reeds zijn reizen buiten Europa ter sprake, waaruit later o.m. Xango (1976) en
Petersilie (1980) zouden ontstaan, twee publikaties over de Afro-Amerikaanse
godsdiensten die gedeeltelijk werden verlucht met foto's van zijn vriendin Leonore
Mau.
Sedert 1974 schreef Fichte aan Die Geschichte der Empfindlichkeit, een
romancyclus die hij in één klap op de markt wilde brengen. Door zijn vroegtijdige
dood in 1986 ging deze wens niet in vervulling, maar de uitgeverij Fischer brengt
over vier jaar gespreid wel de twaalf afgewerkte delen van de Geschichte uit, met
daarenboven nog een aantal toevoegsels. Hotel Garni is het eerste deel van de cyclus
en meteen een herneming van de vroegere materie. Op een nacht vertellen de bekende
personages Jäcki (een versie van Fichte) en Irma (een versie van Mau) mekaar in
een hotelkamer hun verleden. Binnen een minimaal derde-persoonskader krijgt ieder
van beide het woord in één helft van de tekst. Jäcki bespreekt zijn naoorlogse
omzwervingen in Frankrijk, de Bondsrepubliek, Zweden en Finland en besteedt
daarbij veel aandacht aan zijn homoseksuele ervaringen. Irma behandelt vooral haar
oorlogsjaren in Leipzig en wordt door vragen van Jäcki tot verduidelijkigen en/of
toevoegingen aangezet. Zoals vaker in zijn romans munt Fichte ook nu weer uit door
de geregelde integratie van kleine stukjes bewustzijnsstroom, waarin via enkele
gedachtesprongen op verrassende wijze een gemoedstoestand wordt geëvoceerd.
Hotel Garni doet echter vermoeden dat Fichte reeds lang was uitgeschreven over
zichzelf maar niettemin de noodzaak aanvoelde steeds opnieuw zijn bijzonder leven
op te rakelen. Homosexualität und Literatur is de misleidende titel van een aantal
essayistische teksten die voornamelijk voor de radio werden geschreven. Interessant
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aan deze toevoegsels zijn vooral de onverwachte figuren die Fichte approprieert,
zoals Herodotus en de barokauteur Daniel Caspar von Lohenstein. Aangezien Fichtes
ideeën echter verdrinken in een zee van citaten, zijn de studies nauwelijks leesbaar.
Een dubbele valse start dus voor de groots opgezette Geschichte der Empfindlichkeit.
Luc Herman

William Horwood, Skallagrigg, Penguin, Harmondsworth, 1988, 728 pp.,
£4.50.
In deze roman vertelt Horwood minstens drie verhalen tegelijkertijd, waarvan een
in het begin van deze eeuw en een in het jaar 2000 speelt. Het laatste gaat over een
jongeman zonder al te veel ambities die verslaafd is aan computer-spelletjes, vooral
die van het dungeon-and-dragon soort, waarbij de spelers een bepaalde rol toebedeeld
krijgen en een opdracht moeten uitvoeren. Zo komt hij in contact met een spel dat
‘Skallagrigg’ heet, een woord dat hij kent van in zijn jeugd maar dat hij nooit begrepen
heeft. Als hij het spel na een lange tijd eindelijk tot het einde gespeeld heeft, beseft
hij dat er een boodschap in zit die alleen voor hem bedoeld is en hij gaat op zoek
naar de auteur van het spel. Het blijkt om een meisje te gaan dat spastisch was en
dat kort na het beëindigen van het spel gestorven is. Maar dat is niet alles; hij komt
ook te weten dat zij zich heeft laten inspireren door een reeks
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legenden over de ‘Skallagrigg’ die een soort moderne epische cyclus vormen, een
reeks met mekaar verwante verhalen die alleen verteld worden in het milieu van
spastische mensen en die gaan over een groep mannen in een Victoriaanse instelling.
De roman bevat dus een hele reeks queesten die parallel verlopen en pas helemaal
op het einde komen alle verschillende schakels bij mekaar. Horwood beweegt zijn
verhaal van het ene niveau in de tijd en de ruimte naar het andere, van het
computer-spel naar de programmeur, van de oorspronkelijke ‘uitvinder’ van de
‘Skallagrigg’ naar de ‘Skallagrigg’ zelf, zonder te vervelen of zonder zich te herhalen.
Centraal op al deze niveau's staat de beperkte wereld van de spastische mens, van
zijn isolatie, van de mensonwaardige omstandigheden waarin hij tot voor kort moest
leven en waaraan slechts heel geleidelijk verandering is gekomen, van de immense
intellectuele en emotionele mogelijkheden die verloren gaan omdat we nog steeds
niet in staat zijn om adequaat te communiceren met mensen die uiteindelijk alleen
een fysieke handicap hebben. Die noodzaak tot communicatie en de kracht die nodig
is om tegen alle beperkingen als gevolg van de omstandigheden om toch met mekaar
in contact te treden en toch uit de beperkte en beperkende wereld van de eigen geest
te komen, geven dit boek een optimistische grondtoon die zeldzaam is in de moderne
literatuur.
Geert Lernout

William Trevor, Elizabeth Alone, Penguin, Harmondsworth, 1988, 271
pp., £3.95.
William Trevor is vooral bekend vanwege zijn meesterlijke kortverhalen in de Ierse
traditie van Sean O'Faolain en Frank O'Connor, maar met deze roman bewijst hij dat
hij ook het langere genre aankan. In zesentwintig hoofdstukken beschrijft hij het
leven in zuidwest Londen, meer bepaald de individuele problemen van een aantal
vrouwen (toevallig samen op een zaal na een hysterectomie) en van de mensen die
in hun levens een belangrijke rol spelen: de vriend die niet te betrouwen is, de
ex-echtgenoot die iemand anders leert kennen, de nieuwe vriend die zijn hele leven
opnieuw wil beginnen, maar er niet in slaagt en op een ongelukkige manier aan zijn
einde komt, de dochter die wegloopt van huis en in een commune gaat wonen. De
inplanting in tijd en ruimte is gedetailleerd: Trevor verwijst voortdurend naar de
namen van straten en wijken van het deel van Londen dat hij beschrijft en zijn gebruik
van advertenties, nieuwsfeiten, radioberichten en populaire liedjes plaatsen het boek
duidelijk in de sfeer van de vroege jaren zeventig. Vanuit zijn vakmanschap als auteur
van kortverhalen doet Trevor beroep op alle technieken die hem daar van pas komen.
Hij heeft een uitstekend oor voor de verschillende manieren waarop zijn personages
zich uitdrukken, hij kan heel goed met pointes omgaan die hij zo lang mogelijk uitstelt
waarna ze nog meer teleur stellen. Teleurstelling is het dominante thema van het
boek: met elk van de personages in dit boek is er iets fundamenteels maar weinig
spectaculairs fout: ieder van hen wordt met een ontgoocheling geconfronteerd en
voor ieder van hen brengt het leven iets anders dan wat ze verwacht hadden. Toch
gebeuren er geen dramatische dingen, op een mogelijke zelfmoord na, maar door
Trevors techniek om steeds één van de personages als focus te nemen, soms voor
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niet langer dan een paar zinnen, voelt de lezer de impact van de crisis des te meer.
Trevor weeft hier op meesterlijke wijze een dertigtal kortverhalen ineen tot ze een
rijk weefsel vormen dat een eigen leven gaat leiden.
Geert Lernout

Ph. Buyck en K. Humbeeck (red.), De/constructie. Kleine Diergaerde voor
kinderen van nu. Tweede reeks, (Restant, XV/4), Antwerpen, 1987, 352 pp.
Dit tweede Restant-nummer over deconstructie onderscheidt zich vooral van het
eerste (cfr. recensie in Streven, januari 1988, pp. 376-377) doordat we er vaker een
kritisch geluid vernemen. Dat het oeuvre van Jacques Derrida een belangrijk stuk
denken bevat, hoeft intussen niet meer bewezen te worden. We lezen hier o.a. dat
de nieuwheid ervan soms overroepen werd omdat grensdenken altijd al een
basiscomponent van de filosofie was (H. Parret); dat een bekend artikel als La
pharmacie de Platon de deconstructie maar tegen een platonisch dogmatisme kon
uitspelen door de vele ontregelende en ludieke elementen in de besproken dialoog
van Plato systematisch te miskennen (N.O. Wallace). C.W. Rietdijk waagt zich aan
een sociologische vraag bij het succes van de deconstructie, die hem on-
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danks haar revolutionaire toon fundamenteel reactionair lijkt; V. Vasterling neemt
Derrida's naar haar aanvoelen utopische oplossing voor ‘gender’-problemen op de
korrel. Kortom: de Eerste reeks vormde, ook al beweerden de redacteurs op de
achterflap het tegendeel, een inleiding in het denken van Derrida; de Tweede reeks
wordt al meer een evaluatie.
Daarnaast geeft redacteur Kris Humbeeck een uitvoerig Derridiaans commentaar
weg bij de Camera obscura (1839) van Hildebrand. Een zestigtal schitterende
bladzijden, die men, omdat de keuze zo onverwacht is, niet zonder scepsis begint te
lezen, maar die voor al hun kronkelwegen overvloedig tekstmateriaal vinden. De
Camera bijkt dan te reageren op, maar meteen ook voortdurend betrokken te zijn
bij, de om zich heen grijpende modernisering van vroeg-negentiende eeuws Nederland.
De trein ontwricht dan b.v. veel traditionele beslotenheden; hij zorgt voor een eerste
st(r)oomversnelling, waarop nog vele andere zullen volgen. De daarmee
samenhangende - en typisch Derridiaanse - problematiek van de slechts via desperate
kunstgrepen te keren onteigening, tekent zich ook af in de bekende geschiedenis van
het diakenhuismannetje: zowel dit Keesje als zijn ‘belager’, Klein Baasje, heten hier
heimelijke dubbelgangers van de auteur, Nicolaas Beets. Keesjes wens na een leven
zonder bezit in een eigen doodshemd begraven te worden krijgt hier een onvermoede
dimensie. Die wanhoopsoplossing vertoont dan nog verrassende parallellen met de
manier waarop Beets zich zorgen maakte over de receptie van zijn boek en zich
tegelijk, door de Hildebrandfase van zijn leven te begraven, een ongenaakbare
schrijversidentiteit opbouwde.
De slotbijdrage van redacteur Ph. Buyck behandelt, minder onvoorspelbaar, de
Derridareceptie in Vlaanderen. Het onderwerp vroeg om een polemische benadering;
zo vernemen we b.v. dat A. Burms' artikel De navolging van Jacques Derrida (in S.
IJsseling, Jacques Derrida. Een inleiding in zijn denken, Ambo, Baarn, 1986) verder
van de deconstructie af zou staan dan sommige bladzijden uit Het verdriet van België...
Paul Pelckmans

Gustave Flaubert, Bouvard en Pécuchet, vert. Edu Borger, Arbeiderspers,
Amsterdam, 1988, 531 pp.
Bouvard en Pécuchet is de laatste, helaas onvoltooid gebleven roman waaraan Flaubert
werkte. Hij vertelt het verhaal van twee copiïsten die zich dankzij een erfenis op het
platteland kunnen terugtrekken in een leven van studie en experimenten. Niets laten
de beide vrienden onberoerd; van geschiedenis tot taalkunde, van pedagogie tot
vroomheid - alles wordt theoretisch bestudeerd en op grond van wetenschappelijke
inzichten in praktijk gebracht. Een lange reeks debâcles is het gevolg. Elk specialisme
en elke wetenschap stelt hen met hun interne contradicties en gebrek aan effectiviteit
teleur; alleen het geloof in de mogelijkheid van een definitief antwoord op de
levensvragen houdt hen op de been.
De beide protagonisten zijn in de commentaren wel voor prototypen van de
burgerlijke domheid en geborneerdheid uitgemaakt. Zo evident is dat in de roman
van Flaubert echter niet. Bouvard en Pécuchet zijn in hun onwil zich neer te leggen
bij de communis opinio vaak heel wat genietbaarder dan hun dogmatische
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dorpsgenoten. Het gaat pas mis wanneer zij hun kritische rol opgeven voor een nieuw
verworven inzicht, dat uitgedragen en toegepast moet worden. Dan wordt hun geloof
even vasthoudend als dat van hun tegenstrevers en leidt de voorspelbare mislukking
daarvan bij hen tot even grote ergernis over de geleerdheid die nergens goed voor
is.
Waaraan het Bouvard en Pécuchet ontbreekt, is dan ook het besef dat elke waarheid
en elke theorie haar tijd en haar grenzen heeft. De epistemologie en
wetenschapsfilosofie hebben dit wantrouwen ten opzichte van het menselijk
kenvermogen en de mogelijkheid tot het formuleren van onaantastbare wetten in de
20ste eeuw in vele toonaarden gethematiseerd. Domheid staat in dat opzicht niet
langer tegenover kennis, maar tegenover intellectuele prudentie en bescheidenheid.
En juist aan dat laatste ontbreekt het Bouvard en Pécuchet te enen male. Hun
overmoed gaat terug op het seculiere, maar niet minder rotsvaste geloof dat de wereld
te doorgronden en elk probleem op te lossen is. De alomtegenwoordigheid van dat
geloof blijkt ook nu nog dagelijks uit de griffe verkoop van stapels how to-literatuur,
waarvoor in Amerika zelfs aparte bestsellerlijsten bestaan.
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Edu Borger zorgde voor een rijke, voortreffelijk lezende vertaling, die des te meer
lof verdient gezien de onafzienbare hoeveelheid specialismen die Flaubert in zijn
boek ter sprake laat komen. Een enkele losse steek, met name op het punt van de
katholieke terminologie, valt daarnaast in het niet. Echt hinderlijk (want zeer frequent)
is de titel ‘mijnheer’, waar het de pastoor betreft. In het Nederlands hanteert men
traditioneel dan altijd de kerkelijke rang, in dit geval ‘pastoor Jeufroy’; aangesproken
wordt zo iemand met ‘mijnheer pastoor’ (140).
Ger Groot

Kunst
Philippe Sollers & Alain Kirili, Rodin. Dessins érotiques, Gallimard, 1987,
112 pp.
Eind 20e eeuw wordt het oeuvre van A. Rodin, na een relatieve vergetelheid, opnieuw
bezongen met een oude, typisch Franse traditie: ‘l'hymne à la luxure’. Ph. Sollers
(filosoof) en A. Kirili (beeldhouwer) hebben in dit groots album een erotische
symfonie gecomponeerd en hiermee de Franse ethiek (en esthetiek) van de ‘Heilige
Lusten’ vereeuwigd. De teksten participeren aan de erotische intensiteit die de
tekeningen uitstralen, op hun beurt illustreren de tekeningen de moderne tekstualiteit,
waarin elke schriftteken buiten zichzelf treedt en als fragment vervluchtigt in een
mysterieuze openheid op betekenissen. Deze openheid is geen abstract element, maar
wordt via de lichamelijkheid beleefd. Het lichaam, als gemeenplaats van de erotiek,
verleent ‘le passage des objets sensuels dans le discours’, zoals Ph. Sollers het uitdrukt.
Deze ‘passages’ constitueren de verbinding tussen zinnelijke schriftuur en erotische
tekeningen, ze incarneren de omhelzing van schrijver en beeldhouwer, ze vormen
de sleutel tot een raadselachtige inspiratie. Met behulp van een collectie nooit eerder
gepubliceerde schetsen van Rodin, presenteren Sollers en Kirili een artistieke
vleselijkheid, evoceren ze de transgressie van conventies en preutsheid. De cultus
van het naakte transformeert zich in een plastisch vocabularium, waarin de woorden
of tekens geen ziekelijke of obsessionele agressiviteit vertonen, maar getuigen van
een blinde en verblindende verrukking, van een gracieus genot als primordiale
voorwaarde tot verdere creaties. Vlugge, continue strepen, geperturbeerd door vlekken
aquarel, schetsen een esthethiek van de eenvoud en van het toeval. Snelle, directe
schrifttekens ritmeren de accenten van een passioneel temperament. Dit album
centreert zich aldus rond het snijpunt van de lijfelijke aanwezigheid van de erotiek
in de (Franse) filosofie en de erotische aanwezigheid van het lijf in de (Franse) kunst.
Fried'l Maquestieau

Piet Mondriaan, 't Is alles een groote eenheid, Bert. Piet Mondriaan, Albert
van den Briel en hun vriendschap, Joh. Enschedé en zonen, Haarlem, 1988,
159 pp., f 29,50.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 55

Coos Versteeg, Mondriaan. Een leven in maat en ritme, SDU,
's-Gravenhage, 1988, pp. 208, f 34,90.
Carel Blotkamp, Mondriaan in detail, Veen/Reflex, Utrecht, 1987, 157 pp.
Aan de zeer omvangrijke Mondriaan-literatuur waarover het Nederlands taalgebied
reeds beschikt zijn de afgelopen tijd drie, onderling sterk verschillende publikaties
toegevoegd. Zij variëren van persoonlijke herinneringen, via een enigszins populair
geschreven biografie tot een bundel artikelen van zuiver wetenschappelijke aard.
In het eerstgenoemde boek worden het leven en werk van Mondriaan benaderd
via zijn vriendschap met de bosbouwkundige Albert van den Briel. Het opent met
een selectie uit de brieven die deze van Mondriaan ontving en waarin we de laatste
minder als schilder dan als veelgeplaagd mens tegenkomen. Verder bevat het boek
een aantal studies van Van den Briel over Mondriaans schilderkunst en besluit het
met een reeks antwoorden van Van den Briel op vragen van bekende onderzoekers
van Mondriaans werk, waaronder Robert Welsh, Cor Blok en Harthoorn.
Dit laatste gedeelte is zonder enige twijfel het meest interessante. Op aanhoudende
vragen naar Mondriaans theosofische overtuigingen en de invloed daarvan op zijn
werk antwoordt Van den Briel dat Mondriaan vóór alles en bovenal een schilder was,
die zich weliswaar voor de theosofie en later voor de vrijmetselarij interesseerde,
maar dat in zijn gebruik van bepaalde expressiemiddelen - bijvoorbeeld verticale en
horizontale lijnen - geen andere dan louter schilderkunstige betekenis mag worden
gezocht. In het geheel van deze teksten roept Van den
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Briel een samenhangend, rechtlijnig beeld van Mondriaan op, waarin bepaalde
tweeslachtigheden en contradicties van diens persoonlijkheid weliswaar wat al te
gemakkelijk worden weggestreken, maar waarin op verdienstelijke wijze een
Mondriaan van vlees en bloed wordt voorgesteld.
Ook de biografie van Versteeg gaat aan een zekere eenzijdigheid mank, zij het
om geheel andere redenen. Dit sterk vertellende levensverhaal tracht het grote publiek
voor zich te winnen door terug te vallen op de meest onderhoudende anekdotes uit
Mondriaans leven, waarbij het kunstzinnige en esthetische aspect van diens werk in
weinig woorden wordt afgedaan. Te waarderen valt de manier waarop Versteeg ons
een tegelijk bescheiden en buitensporige, prozaïsche en mystieke, ouderwetse en
moderne figuur voorstelt, maar het is de vraag of hij daarin werkelijk iets nieuws
aandraagt.
Blotkamp heeft in zijn bundel een aantal artikelen bijeengebracht die hij grotendeels
al eerder in kunsttijdschriften publiceerde. De hoofdmoot van het boek wordt gevormd
door een uitgebreide studie over de complexe verhouding van Mondriaan tot de
architectuur. De bespreking van dit veelzijdige thema reikt van de aanwezigheid van
de architectuur in het figuratieve en kubistische werk van Mondriaan tot de wijze
waarop deze zelf actief ingreep in de ruimte van zijn verschillende ateliers. Drie
minder omvangrijke studies besluiten de bundel, gewijd aan de triptieken in de Stijl,
de ruitvormige werken van Mondriaan en diens relatie tot de theosofie. In tegenstelling
tot Van den Briel houdt Blotkamp vast aan de centrale rol die theosofische
denkbeelden in heel het werk van Mondriaan gespeeld zouden hebben. De werkwijze
van Blotkamp blinkt uit door zorgvuldigheid en wetenschappelijke gestrengheid, al
blijft de vraag naar relevantie van sommige onderzochte thema's vooralsnog
onbeantwoord. Dat geldt met name voor Blotkamps studie over de triptieken, waarin
een louter formeel criterium tot eenheidspunt wordt genomen voor de bespreking
van verder volledig disparate kunstwerken.
Charo Crego

Valeriano Bozal, Mimesis: las imágenes y las cosas, Visor, Madrid, 1987,
231 pp.
Onder een titel die niet toevallig reminiscenties aan Foucaults Les mots et les choses
oproept, behandelt de Spaanse filosoof Bozal in dit boek een van de meest centrale
en ongrijpbare thema's uit de geschiedenis van de esthetica: de mimesis. Hoewel het
begrip door de abstracte stromingen in de hedendaagse kunst een tijd lang definitief
van het toneel verdreven leek, is het daarop inmiddels met hernieuwde kracht en
vitaliteit teruggekeerd. De oplevende belangstelling voor de figuratieve kunst vormt
daarvan slechts een gedeeltelijke verklaring. Ook bij de interpretatie van abstract
werk blijkt het concept onmisbaar te zijn, wil men de valkuilen van het loutere
ornamentalisme vermijden. Ook abstracte kunst tracht immers veelal een werkelijkheid
uit te drukken die dieper gaat dan het geometrisch-sensibele spel van lijnen of kleuren.
Het zichtbaar maken van verhoudingen, spanningen of intensiteiten die als het wezen
van de wereld of het bestaan worden ervaren, kan wel degelijk worden gekenschetst
als nabootsing, die met het klassieke mimesis-begrip zekere formele overeenkomsten
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vertoont. Hernieuwde bestudering van dit thema is dan ook zowel op historische als
op actuele gronden alleszins aangewezen. En ook Bozal benadert het probleemgebied
vanuit beide gezichtspunten. In het centrale deel van het boek trekt hij de historische
ontwikkelingslijnen van het concept mimesis na, van Plato tot Lessing, uitmondend
in een uitgebreider behandeling van de Kantiaanse visie in het laatste deel - terecht
gesitueerd rond de problematische maar uiterst wezenlijke verhouding tussen natuur
en kunst in de Kritik der Urteilskraft. In het eerste deel van het boek heeft hij het
mimesis-begrip dan al trachten te definiëren in linguïstische categorieën en het
artistieke beeld omschreven als een specifieke vorm van significatie of betekening.
Zowel in systematisch als in historisch opzicht is het thema van de mimesis dermate
onuitputtelijk, dat men van een beperkte studie als deze onmogelijk een alomvattende
behandeling kan verwachten. Desondanks weet Bozal een verhelderend en fris licht
te laten schijnen op dit tegelijk zo aloude en hoogst actuele probleemgebied. Met
belangstelling kan dan ook worden uitgezien naar verdere studies op dit gebied die
de auteur in het vooruitzicht stelt.
Charo Crego
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Pierre Assouline, L'homme de l'art. D.H. Kahnweiler, 1884-1979, Ballan,
Parijs, 1988, 543 pp., FF. 149.
Assouline, die enkele jaren geleden al de aandacht op zich vestigde met een biografie
van Gaston Gallimard, heeft met deze levensbeschrijving van de galeriehouder
Kahnweiler een tweede luik aan zijn schets van het Franse artistiek-literaire leven
van de twintigste eeuw toegevoegd. Beide boeken kunnen binnen Assouline's werk
- dat verder nog o.a. biografieën van Marcel Dassault en Jean Jardin omvat - als
elkaars parallel worden beschouwd. Was Gallimard tientallen jaren lang de peetvader
van de Franse literatuur, Kahnweiler nam binnen de beeldende kunst een soortgelijke
positie in. Als jong galeriehouder werpt hij zich op als voorvechter van het fauvisme,
vervolgens van het cubisme, dat hij dankzij zijn niet onaanzienlijk fortuin van de
nodige geldelijke steun kan voorzien. Hij exposeert Leger en Juan Gris, Braque,
Vlaminck en Leger, later Masson, Miró en Klee, en wordt tenslotte de exclusieve
vertegenwoordiger van Picasso.
Van deze intrigerende persoonlijkheid, die zichzelf eerder als maecenas dan als
kunsthandelaar beschouwde en dienovereenkomstig handelde, schreef Assouline een
aangrijpend, zij het soms wat al te lyrisch, portret. Zowel op het menselijk vlak als
op dat van het kunstzinnig leven maakt de figuur van Kahnweiler diepe indruk.
Menselijk: wanneer hij tot tweemaal toe door een wereldoorlog van fortuin en galerie
wordt beroofd - de eerste keer omdat hij als Duitser zijn bezittingen door de Franse
autoriteiten geconfiskeerd ziet; de tweede keer omdat hij als jood moet onderduiken;
‘een paradijs onder de schaduw van de gaskamers’, zoals hij die tijd later zou noemen.
En artistiek: in zijn alerte oordeel over datgene wat zich in de vroeg-twintigste eeuwse
kunst aan waardevols aandiende en zijn bereidheid die ontwikkeling met volle
overtuiging en inzet te stimuleren. In dat oordeel tekende zich echter ook Kahnweilers
beperking af. De abstracte kunst heeft hij nooit kunnen aanvaarden; hij heeft er slechts
een voorbijgaande gril in gezien, zonder te begrijpen dat zij de logische consequentie
vormde van het project dat het cubisme begonnen was.
Charo Crego

Allan Doig, Theo van Doesburg. Painting into Architecture, Theory into
Practice, Cambridge University Press, Cambridge, 1987, 260 pp., £37,50.
De persoonlijkheid van Theo van Doesburg, de talrijke vlakken waarop hij zich in
zijn artistieke leven bewoog - van poëzie tot essayistiek, van schilderkunst tot
architectuur - zijn verblijf in de belangrijkste Europese kunstcentra van de jaren
twintig: Weimar en Parijs; zijn internationale contacten met de meest beroemde
kunstenaars van zijn tijd, van Gropius tot Le Corbusier, via El Lissitszky,
Moholy-Nagy, Schwitters en vele anderen - dit alles maakt hem tot een wel bijzonder
aantrekkelijk studieobject voor een historicus van de twintigste-eeuwse artistieke
avant-garde. Diezelfde kenmerken maken een dergelijke poging echter tegelijkertijd
tot een niet onaanzienlijk waagstuk, aangezien het uitermate moeilijk is aan al deze
facetten van de persoon van Van Doesburg werkelijk recht te doen. En helaas moeten
we constateren dat ook het hier besproken boek mank gaat aan een zekere
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onevenwichtigheid. Doig legt duidelijk het accent op de architectuur en de praktische
kanten van het werk van Van Doesburg - terreinen waarop de auteur zich het beste
lijkt thuis te voelen. Het tweede deel van het boek, dat aan deze thema's is gewijd,
is dan ook aanzienlijk sterker dan het eerste, waarin de schilderkunst en Van
Doesburgs theoretische denkbeelden aan de orde komen. Hier ontbreekt het aan een
werkelijke uitdieping van de verhouding tussen theorie en praktijk; Doig beperkt
zich teveel tot het geven van citaten, waarvan de onderlinge samenhang niet erg
duidelijk wil worden en die aan het inzicht in de kunstzinnige ontwikkeling van Van
Doesburg maar weinig bijdragen. Bovendien worden sommige thema's die binnen
het door Doig gekozen focus een centrale plaats hadden moeten innemen weinig
bevredigend afgedaan. Met name geldt dat voor de behandeling van het conflict
tussen schilders en architecten, zoals dat exemplarisch tot uitdrukking kwam in de
tumulteuze verhouding tussen Van Doesburg en J.J.P. Oud. Daar staat tegenover dat
het boek voortreffelijk is gedocumenteerd en de specialist op dit terrein vooral als
bron van technische gegevens nuttige diensten kan bewijzen.
Charo Crego
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Foto
Roger Grenier, Brassaï, Centre National de la Photography (nr. 28 van
de serie Photo Poche), Parijs, 1987.
Picasso vu par Brassaï, Musée Picasso, Parijs, 1987, 155 pp.
Twee albums met korte essays; dat van Grenier is wat mager, die van Bernadac en
Chevrier in het Picasso-boek geven wel interessante aanzetten. Als album zijn beide
boeken eerder teleurstellend. Men beseft ook waarom: Brassaï is fotograaf-schrijver;
hij was de Eckermann van Picasso, de Proust van het Parijse nachtleven. Foto's van
Brassaï moet men in series, in boekvorm, samen met teksten zien. Zijn foto's zijn
schetsen, snippers, notities, fragmenten - ze moeten aangevuld worden, gesitueerd.
Heel opmerkelijk in de positie van Brassaï is zijn grote nabijheid tot het surrealisme
toch en zijn weigering ooit ‘surrealistisch’ te werk te gaan. Zijn beelden zijn steeds
leesbaar, zijn nooit morsig noch macaber, zijn belangstelling gaat uit naar mensen
(niet naar de vervormende verbeelding). Zijn werk doet soms aan dat van zijn
landgenoot Kertezs denken - al is deze laatste vooral in het licht geïnteresseerd en
Brassaï vooral in het donker. Als fotograaf van het Parijse nachtleven schiep hij een
mythe even sterk als die welke Weegee creëerde van New York. Maar terwijl deze
bikkelharde reporter met zijn flitslamp de slachtoffers van de grootstad afmaakte, is
Brassaï de confident van bar-bezoekers. Als vertrouwensman is hij in meer dan in
het uiterlijk alleen geïnteresseerd; hij luistert ook naar de verhalen die men hem
vertelt. Brassaï is maar de helft als we hem niet lezen.
Dirk Lauwaert

A. Jammes, E.P. Janis, The Age of French Calotype, Princeton University
Press, 1983, 284 pp.
Dit is een standaardwerk. Door het essay over een fotografische sensibiliteit - die
der calotypie in Frankrijk; door de brede selectie afgedrukte foto's; door het
becommentarieerde register van Franse fotografen die tussen '45 en '70 op papier
hebben gewerkt. De sensibiliteit van het eerste papier-procédé der fotografie wordt
in dit essay bekeken vanuit het ‘pittoreske’; nl. die bijzondere gevoeligheid voor een
plaats waarin én de details in alle scherpte en obsessionaliteit worden waargenomen
én toch ook steeds een gevoel voor sfeer, voor de emotionele weergalm van de plaats
wordt vertolkt. Vandaar dat men deze sensibiliteit als ‘romantisch positivisme’ kan
omschrijven. Deze calotypisten worden geplaatst in de grote traditie van de eerste
helft van vorige eeuw waarin lythografen en aquarellisten indrukwekkend uitgebreide
series van pittoreske stads- en landschapszichten voor publikatie samenstelden. Het
is waar dat in deze ‘romantische’ lezing de aandacht verzwakt voor het onverbiddelijk
harde van de fotografische techniek. Deze visie behoeft dan ook een correctie, waar
minder van de beeldtraditie van toen wordt uitgegaan, dan wel vanuit de
experimenteerlust en van het zo schokkend mechanisme van de fotografische techniek.
Dirk Lauwaert
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J.C. Gautrand, M. Frizot, Hippolyte Bayard, Trois Cailloux, Amiens, 1987,
240 pp.
Een foto-album met twee studies over deze pionier van de fotografie. Bayard is de
man die zichzelf portretteerde als gezelfmoorde drenkeling omdat hij als ontdekker
van het paper-procédé zo onrechtmatig miskend werd ten voordele van Daguerre.
Dat zelfportret is werkelijk één van de mooiste der fotografiegeschiedenis. Deze
publikatie is een belangrijke stap in de reëvaluatie van Bayard. Vooral het essay van
Frizot is intrigerend en verhelderend. De auteur zoekt er de stilistische en inhoudelijke
‘lijn’ van dit oeuvre en stuit meteen op de onmogelijkheid om daarbij categorieën
uit de schilderkunst te hanteren. De stillevens van Bayard zijn eigenlijk geen stillevens,
zijn zelfportretten werken niet als zelfportret, zijn stadsbeelden en tuinzichten hebben
niets van een vedute. De ontdekkingen die Frizot dan doet, omdat bij ontstentenis
van categorieën (genres) hem alleen het minutieus beschrijven overblijft, zijn
verbluffend. Ze hebben mij alleszins de ‘geest’ van dit werk heel dichtbij gebracht.
De fotograaf permuteert en selecteert zijn ‘motieven’ op een gelijkaardige manier
als hij chemische verbindingen maakt, of met belichtingstijden speelt. Reageren op
de wereld, zoals het tot
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dan toe in de beeldende kunsten gebeurde, zit er niet meer in.
Dirk Lauwaert

Varia
Luk Bral, Jeugdbeweging vandaag: identiteit en plaats in de samenleving,
Kluwer, Deurne, 1987, 163 pp., BF. 425.
Wanneer organisaties of instellingen feest vieren, doen ze hun (oud-)leden en
medewerkers meestal een mooi maar nietszeggend plaatjesboek cadeau. De Katholieke
Jeugdraad (KJR) vierde zijn zilveren jubileum gelukkig op een andere manier. Het
bescheiden ogende jubileumboek wordt ingeleid met een paar korte teksten waarin
de belangrijkste katholieke jeugdbewegingen zich zonder al teveel hoera-geroep
voorstellen; voor de uitleiding zorgen een vijftal politici van CVP, VU en Agalev.
Tussen in- en uitleiding bevinden zich een vijftiental bijdragen van zowel binnenals buitenstaanders over de (on)zin van het fenomeen jeugdbeweging in Vlaanderen
anno 1987. Sommige ervan zijn ietwat apologetisch, maar in de meeste teksten wordt
de discussie gelukkig niet uit de weg gegaan. Zij die de jeugdbewegingen een weinig
rooskleurige toekomst voorspellen, (o.m. D. Wildemeersch, P. Van Steenvoort en
het duo P. Allegaert - L. Vanmarcke) verwijzen enerzijds naar de kloof met de nieuwe
vormen jeugd(sub)cultuur en anderzijds naar de consumptie-gerichtheid van niet
weinig jongeren. De hedendaagse modale jongere bekijkt als het ware eerst het
(ruime) aanbod, en kiest dan in functie van zijn momentane voorkeuren. Deze
instelling zadelt de jeugdbewegingen op met een vlottend ledenbestand en verklaart
tevens het blijvend succes van de gespecialiseerde verenigingen (sporten hobbyclubs
allerhande). ‘Jeugdigen zien verenigingen duidelijk als toegangen tot bepaalde
activiteitsmogelijkneden’, besluit W. Faché uit een door hem opgezet onderzoek uit
1976. Met de na-oorlogse jeugd(sub)culturen onderhouden de jeugdbewegingen van
oudsher een ambivalente relatie. Wanneer ze getuigen van ‘idealisme’ worden hun
ideeën- en stijlgoederen vrij gemakkelijk geassimileerd; dat gebeurde bijvoorbeeld
einde de jaren zestig met het studentenprotest en het hippiedom en iets later met de
alternatieve cultuur. Agressieve jeugd(sub)culturen worden daarentegen vriendelijk
maar beslist geweerd. Helemaal taboe zijn de commerciële popprodukten. De
jeugdbeweging is ten slotte nog steeds het ‘derde opvoedingsmilieu’ naast gezin en
onderwijs. Oud-KJR-voorzitter Marc Van Peel vindt zulke idealistische instelling
zonder meer een pluspunt. Hij besluit zijn ‘geloofsbelijdenis’, overigens een
prachtvoorbeeld van zgn. sociaal-culturele christenheid (dixit K. Dobbelaere en J.
Billiet), als volgt: ‘Door zich op die manier te profileren, blijft de jeugdbeweging de
echte tegencultuur in onze samenleving. De tegencultuur die bezig is met andere
bekommernissen dan de zo vlot mogelijke integratie van jongeren in een
maatschappelijk bestel dat alle zingevingsvragen ontvlucht. De tegencultuur die durft
vertrekken vanuit waarden die beleefd worden en niet alleen gepredikt’ (p. 111). Pol
Van Steenvoort vindt daarentegen het dédain van de meeste jeugdbewegingen voor
alles wat vluchtig of commercieel is en het blijven vasthouden aan hooggestemde
idealen uiterst verontrustend. ‘Want de reële interessen en activiteiten van de grootste
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groep jongeren kunnen in de jeugdbeweging juist niet meer aan bod komen. Zo is
de jeugdbeweging hoe langer hoe minder een weergave van de jongerenwereld. Zij
selecteert een eigen publiek dat aangepast wordt aan de beweging. En niet andersom’
(p. 116). De opmerking klopt allicht. Alleen werden woorden van gelijke strekking
reeds lang geuit voor de KJR überhaupt bestond. Het waren immers juist dit soort
van beschouwingen die aan de basis lagen van het zgn. open jeugdwerk voor ‘de
ongeorganiseerden’ dat vanaf het einde van de jaren vijftig in snel tempo het Vlaamse
jeugdlandschap herverkavelde. De afgelopen jaren vernam men ook uit deze sector
steeds meer crisisgeluiden, zodat de vraag rijst of de overgrote meerderheid van de
‘jeugd van tegenwoordig’ überhaupt nog wel een boodschap heeft aan pedagogische
initiatieven.
Rudi Laermans

Van Dale, Handwoordenboek Hedendaags Nederlands, Utrecht / Antwerpen,
1988, 1247 pp., f 47,50, BF. 950.
Dit handwoordenboek is meer dan een beknopte versie van de ‘dikke Van Dale’. Het
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stelt zich genereuzer op tegenover het Nederlands in België. Men vindt er woorden
en uitdrukkingen die de status van algemeen Nederlands hebben verworven alsook
Belgische termen en verzorgd, d.i. algemeen Zuidnederlands. Dat de criteria die
hierbij gehanteerd worden nog zwevend zijn, weegt m.i. niet op tegen de groeiende
erkenning van het Zuidnederlands taalgevoel.
Afgestemd op ‘de leerlingen van het voortgezet onderwijs’, wil dit
handwoordenboek daarenboven ‘de gebruiker behulpzaam zijn bij het produceren
van teksten in zijn moedertaal’ (p. 11 (?)). De ‘opzoekcode’ zou hem/haar daarbij
hulp moeten bieden. Die is echter meer ingenieus dan praktisch. De gebruiker zal de
nummering van de woordsoorten niet zo vlug beheersen. Een inlegvel (boekelegger?,
zwerfkaart?), voorzien van (6.3) die gegevens, zou dat euvel kunnen verhelpen (3.1).
Maar, nog eens, de verdienste van dit handwoordenboek is ongetwijfeld dat het de
taalgrens tussen Noord en Zuid verder opheft (0.3).
Hugo Roeffaers

Paul Léautaud, Le petit ouvrage inachevé, Présenté par Edith Silve, Arléa,
Librairie les Fruits du Congo, Paris, 1987, 178 pp.
In 1964 irriteerde dit ‘onvoltooid werkje’ de toenmalige preutsheid. Met de onlangs
bij Arléa verschenen editie, zal de lezer zich ook nu nog wat onbehaaglijk voelen.
De anti-conformist Léautaud dwingt zijn publiek in een ietwat onaangename positie;
door middel van een openhartig, rondborstig relaas van zijn intiem liefdesleven, duwt
hij de toeschouwers onbeschroomd in het voyeurisme. Zijn verhaal wordt gestileerd
door autobiografische bespiedingen en imaginaire bespiegelingen, die hij tot een kort
traktaat over passies bundelde. De verspreide herinneringen, verhalen en
diep-innerlijke reflecties werden op één noemer gebracht: het Verlangen. De bejaarde,
verbitterde en misantropisch geworden Léautaud beleefde nog de begeerte, beschreef
zijn amoureuze verhoudingen met Anne Cayssac en Marie Dormoy, schreef ‘ces
choses avec plaisir, comme j'écris toujours quand je suis en état de désir’ (p. 21). In
Le petit ouvrage inachevé wou hij dit verlangen de laatste eer bewijzen, zijn emoties
homiletisch huldigen. Overdonderd door zijn hartstochten, was niet meer de
uitdrukking belangrijk, maar de handeling zelf van het uitdrukken; niet langer de
‘textuele’, maar de ‘panische’ schriftuur, die de woorden in een heel eigen trant
verstuift. Aforismen, transposities, telegrafische stijl, ontwrichting van de grammatica
en vooral... de vermaarde ‘curieuze puntjes’ (ter vervanging van obscene
uitdrukkingen) organiseren de verbale materie tot een ontstellende schriftuur. Een
schriftuur waarin een alomtegenwoordige verwarring heerst (een wanorde in de
chronologie en een chaos in de gevoelsbeleving). Een schriftuur ook, waarin de drang
naar eeuwige voortduring geschorst wordt: het verlangen kan niet eindeloos
aanhouden; het ontbreken van een einde, de stilte, verwijst naar het onuitputtelijke
ervan. De lezer wil een vervolg, maar wordt in zijn voyeuristische wens gestoord:
er is geen vervolg, er is geen einde, de gelezen en herlezen herinneringen van Léautaud
zijn onvoltooide verleden tijden.
Fried'l Maquestieau
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Personalia
Paul Begheyn s.j., geboren 1944. Redacteur van Cardoner, De Heraut en Numaga.
Publiceert op het gebied van spiritualiteit en (kerk)geschiedenis. Recente publikaties:
Geloven met hart en handen (1985), Twintig psalmen hertaald (1986), Gebeden voor
vandaag (1987), Jezuïeten in Nederland (1987), Pater J. Rubbens SJ (1887-1959)
(1987).
Adres: Pater Brugmansstraat 1, NL-6522 EG Nijmegen.
Winand Callewaert, geboren 1943. BA. Hons. Hindi en Sanskriet, Shastri Sanskriet,
BA Philosophy in Banares (Indië). Doctoraat oriëntalistiek aan de KU Leuven (1975).
Aangesteld onderzoeker van het NFWO. Publikaties oa. The Sarvangi of the
Dadupanthi (1978) en Bhagavadgitanuvada. A study in Transcultural Translation
(1983).
Adres: Tervuurse steenweg 74, B-3060 Bertem.
Leo Geerts, geboren 1935. Licentiaat Germaanse filologie. Medewerker aan De
Vlaamse Gids, Kreatief, Ons Erfdeel, redactielid Deus ex Machina. Auteur van
romans en toneelstukken. Docent Engels aan het Provinciaal Hoger Instituut voor
Toegepaste Communicatie te Antwerpen.
Adres: Waalhof straat 51, B-2100 Deurne.
Ger Groot, geboren 1954. Studeerde theologie te Amsterdam en wijsbegeerte in
Amsterdam en Parijs. ZWO-medewerker aan de filosofische faculteit van de
Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde o.a. in ANTW, Wijsgerig perspectief,
Streven en Intermediair en vertaalde werk van Derrida, Husserl, Duby, Schama,
Galbraith en Küng.
Adres: Tervurenlaan 66c, B-1040 Brussel.
Jan Kerkhofs s.j., geboren 1924. Professor pastoraaltheologie aan de theologische
faculteit van de KU Leuven.
Adres: Minderbroedersstraat 11, B-3000 Leuven.
Willi Oelmüller, docent filosofie aan de Universiteit van Bochum.
Adres: redactie.
Jörgen Oosterwaal, geboren 1963. Licentiaat politieke wetenschappen.
Wetenschappelijk medewerker aan de afdeling Politologie van de KU Leuven.
Adres: Geuzenstraat 22, B-2000 Antwerpen.
Franc Schuerewegen, geboren 1959. Doctor in de romaanse filologie (proefschrift
over Balzac en pragmatische literatuurstudie). Aspirant bij het NFWO. Publiceerde
in o.a. Littérature, Poétique, Nieuw Vlaams Tijdschrift, Texte, Romantisme.
Adres: Marialei 22, B-2018 Antwerpen.
Annick Tréguer, docente aan de Sorbonne Nouvelle, Université de Paris-III.
Adres: redactie.
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Gie Van Den Berghe, geboren 1945. Doctor in de moraalwetenschap (RUG, 1986).
Onderzoek: nazi-kampen; waarde en beperkingen van geschiedkundige, juridische
ooggetuigenverslagen en andere autobiografische geschriften. Publiceerde Met de
dood voor ogen. Begrip en onbegrip tussen overlevenden van de nazi-kampen en
buitenstaanders (1987).
Adres: Wasstraat 41, B-9000 Gent.
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