Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

bron
Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58. Streven VZW, Antwerpen 1990-1991

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/_str008199001_01/colofon.php

Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

3

[Oktober 1990]
Editoriaal
Sinds het Streven-colloquium staan we bij onze lezers in het krijt. Op dat colloquium
‘wilden we vooral luisteren’ naar jullie antwoord op onze vraag ‘Wie zegt u dat wij
zijn?’. Achteraf bleek dat we een aantal aanwezigen in de kou hadden laten staan
omdat wij ons, áls redactie, nauwelijks lieten horen. In het verslag van het colloquium
(Streven, juni 1990) deden we een ietwat vrijblijvende belofte: ‘Later kan de redactie
erop reageren’ en ‘We hopen erop terug te komen’.
In de voorbije maanden zijn er in de redactie al ettelijke uren besteed aan de vragen
die het colloquium ons stelde. Maar niemand voelde de noodzaak om over te gaan
tot een nieuwe intentieverklaring. Enerzijds herkennen we ons nog voldoende in de
identiteitsverklaring van oktober 1978 en anderzijds weten we uit ervaring dat de
concrete invulling van een dergelijke verklaring in de praktijk, maand na maand,
dient te gebeuren.
Met de kritische opmerkingen die we vaak te horen krijgen, willen we ons ernstig
bezighouden. Wat lapidair geformuleerd luiden die: ‘Ze zeggen dat Streven te moeilijk
is’, ‘Ze zeggen dat Streven te voorzichtig is’, ‘Ze zeggen dat we geen “wij” zijn’,
‘Ze zeggen dat we tussen twee stoelen zitten’.
Deze laatste formulering drukt nog het beste uit in welke ongemakkelijke positie
een cultureel maatschappelijk maandblad in ons beperkt taal- en cultuurgebied zich
bevindt. Dat is voor ons echter geen alibi, maar een stimulans om onze lezers
maandelijks stof tot zelfstandig denken en kritisch nadenken te bieden.
Had het colloquium dan geen enkel onmiddellijk tastbaar resultaat? Aan het einde
van ons colloquiumverslag kon u lezen: ‘Aan vorm en lay out hoeft niets te
veranderen, zo luidde het nagenoeg unaniem. Of toch, de kaft kon eens bekeken
worden’. Juist daarin zijn we een stap verder gegaan en zochten we ook wat de
bladspiegel betreft naar vernieuwing in continuïteit. Daarmee verruilen we onze
identiteit niet voor een imago. Wat stijl en kwaliteit betreft doen we geen concessies.
De redactie
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Jezuïetenspiritualiteit aan de hand van een paar modellen: 1. Teilhard
de Chardin en Rahner
In dienst van de steeds grotere God
Georges de Schrijver
Ignatius van Loyola en zijn volgelingen, de jezuïeten, zijn de geschiedenis ingegaan
als voorvechters van de contra-reformatie. Nochtans zullen zowel vriend als vijand
moeten toegeven dat vanuit het charisma van hun stichter de jezuïeten alles behalve
slaafse dienaren zijn van de trend van de tijd. Als jezuïeten zich in gehoorzaamheid
laten binden, is het - zo blijkt dialectisch - om langs deze weg te bereiken wat zij
Gods wil menen te zijn. ‘Geef me een opdracht en ik zal je laten zien wat men daaruit
kan maken’, lijkt hun devies te zijn. In twee artikelen wil ik aan de hand van een
paar modellen de eigenheid van de jezuïetenspiritualiteit aftasten. In het eerste neem
ik daarvoor Teilhard de Chardin en Karl Rahner, in het tweede, volgende maand,
komen de Centraalamerikaanse jezuïeten Jon Sobrino en Ignacio Segundo aan de
beurt. Aanleiding is het jubileum-jaar. In 1990-1991 viert de orde immers de
vierhonderdvijftigste verjaardag van haar stichting (1540) en de vijfhonderdste
verjaardag van de geboorte van Ignatius (1491).

Gehoorzame maar lastige Jezuieten
De strubbelingen van de jezuïeten met hun opdrachtgevers, pausen en (kerk-)vorsten,
zijn bekend. Ignatius wilde een orde, zoals hij zich die gedroomd had, zonder
koorgebed, speciaal habijt of kloosters. Hij wist die idee ook door te zetten tegen de
pausen in die de orde zouden goedkeuren en de gehoorzaamheidsgelofte van de
jezuïeten zouden aanvaarden. Van die onafhankelijkheid-in-gebondenheid getuigt
de bewogen geschiedenis van de orde. Koos een gebied van het toenmalige Europa
voor de reformatie, dan werden de jezuïeten aan de deur gezet of vogelvrij verklaard.
Toen Antwerpen een goede vier eeuwen geleden calvinistisch dreigde te worden,
werden de jezuïeten prompt
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uitgewezen. Maar ook waar ze vaste voet aan wal kregen, leidde hun optreden tot
controverses. Pascal verweet hun een te lakse compromisbereidheid, terwijl anderen
hen ervan beschuldigden voorstanders te zijn van de tirannenmoord.
Reeds in de 18e eeuw pleitten ze voor een synthese tussen de westerse kerkelijke
vormen van het christendom en de vreemde culturen. De missionarissen van de orde
wilden de in China gebruikelijke verering van de voorouders in de liturgie opnemen.
Dit leidde tot een ‘ritenstrijd’ en tot een tweevoudig verbod van het experiment, in
1715 door Clemens XI, in 1742 door Benedictus XIV. Maar ook elders staken wolken
op. Wie de film The Mission heeft gezien, zal zich nog de gewelddadige uitroeiing
van de ‘jezuïetenstaat’ in Paraguay herinneren, opgericht om een indio-stam uit de
greep van de slavenhandelaars te houden. Maar na dit bloedbad zou de ellende pas
goed beginnen. In 1759 werden de jezuïeten eerst uit het Portugese en enkele jaren
later ook uit het Spaanse imperium uitgewezen; bij de 5.000 jezuïeten waren toen
op de vlucht of verdwenen in Portugese en Spaanse kerkers. In 1773 tenslotte werd
onder Clemens XIV de orde afgeschaft, althans in die landen waar de plaatselijke
vorsten de opheffing bekrachtigden. Ricci, de algemeen overste, en zijn naaste
medewerkers werden in de pauselijke gevangenis, de Engelenburcht, opgesloten.
Behalve in de provincies van Polen, die pas rijksgebied van het lutherse Pruisen en
van het orthodoxe Rusland waren geworden, werden de goederen (colleges, kerken,
bibliotheken en kunstschatten) van de orde alom onteigend. Pas in 1814 onder Pius
VII werd de orde in haar rechten hersteld en kon een nieuwe generatie van jezuïeten
aantreden.
Meer recentelijk nog is Johannes-Paulus II tussenbeide gekomen om de door hem
gewenste orde op zaken te stellen. In de zomer van 1981 werd de algemeen overste
Arrupe door een hersenbloeding getroffen en nam pater O'Keefe, een van zijn naaste
medewerkers, het bestuur ad interim waar. Maar het duurde niet lang of O'Keefe
werd op bevel van de paus uit zijn ambt ontzet en vervangen door pater Dezza,
jarenlang de biechtvader van Pius XII, Paulus VI en Johannes-Paulus I. Dezza werd
aangesteld tot pauselijk gevolmachtigde om de orde in goede banen te leiden. De
jezuïeten waren als het ware onder curatele gesteld tot de tijd rijp zou zijn dat ze
statutair een nieuwe algemeen overste zouden kunnen kiezen. Nadat het licht hiervoor
op groen was gezet, kwam in september '83 Peter-Hans Kolvenbach als algemeen
overste uit de bus1. De haard van spanningen lag opnieuw
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in Latijns-Amerika. Maar het knelpunt was dit keer niet de asielverlening aan
potentiële indio-slaven, maar wel het opkomen voor een marxistisch geïnspireerde
bevrijdingstheologie. Het werd de jezuïeten euvel genomen dat ze in Nicaragua het
sandinistische regime goed gezind waren en dat ze in El Salvador Mgr. Romero
hadden gesteund in zijn kritiek op de militaire overheid. In Nicaragua leidde dit op
kerkpolitiek vlak tot het ontslag van Fernando Cardenal uit de orde2, terwijl in 1989
het ontstellende bloedbad plaatsvond waarbij zes jezuïeten en hun huispersoneel
door het leger uit de weg werden geruimd.

Beginsel en grondslag
De intrigerende vraag blijft waar de jezuïeten hun onverschrokkenheid vandaan
halen. Sommigen zullen antwoorden dat het aan hun organisatievorm en constituties
ligt. Zij kennen inderdaad een ‘democratisch centralisme’. Bij elke keuze van een
algemeen overste, maar ook bij tussentijdse evaluaties, komt er immers een
jezuïetenparlement samen dat, rekening houdend met de noden van de kerk en de
wensen van de paus, de beleidslijnen voor de komende jaren vastlegt. Als dit gebeurd
is, dient de algemeen overste ervoor te zorgen dat dit programma ook in de praktijk
wordt omgezet. De beleidslijnen komen mede van de basis en worden nadien van
bovenaf ter uitvoering opgelegd. Zo'n democratisch centralisme, dat bijvoorbeeld
ook in het voormalige Oostblok werd gehuldigd, werpt echter maar vruchten af als
men tevens kan rekenen op leden die kritisch helpen zoeken waar het op aan komt.
Zo niet, dan is er geen doorstroming van onder naar boven.
Ik wil daarom een korte belichting geven van de spiritualiteit van de jezuïeten
zoals ze reeds vaste vorm kreeg in de Geestelijke Oefeningen (G.O.) van Ignatius
van Loyola, een handleiding voor wie zich voorneemt een belangrijke levenskeuze
te maken in religieus en ethisch opzicht. Een sleuteltekst hiervan is ongetwijfeld het
‘grondbeginsel’, dat in zijn volledigheid als volgt luidt:
‘De mens is geschapen om God onze Heer te loven, eerbied te bewijzen
en te dienen en hierdoor zijn ziel te redden, en alle andere dingen op het
aanschijn van de aarde zijn geschapen voor de mens en opdat ze hem
zouden helpen bij het nastreven van dit doel waarvoor hij geschapen is.
Hieruit volgt dat de mens ervan gebruik moet maken voorzover ze hem
helpen naar zijn doel, en zich daarvan moet vrijmaken voorzover ze hem
hierbij hinderen. Daarvoor is het nodig dat wij ons voor alle geschapen
dingen onverschillig maken (in alles wat aan de vrijheid
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van onze vrije wil toegestaan is en niet verboden) zodat wij van onze kant
niet meer verlangen naar gezondheid dan naar ziekte, naar rijkdom dan
naar armoede, naar eer dan naar oneer, naar een lang dan naar een kort
leven, en zo ook in al het overige, en alleen verlangen en kiezen wat ons
meer voert naar het doel waarvoor we geschapen zijn’ (G.O., nr. 23)3.
Zoals elke 16e eeuwse tekst is ook deze zowel toegankelijk als versluierd, zeker als
men hem in vertaling leest. Eén gedachtengang springt echter meteen in het oog. Het
gaat om een leefregel die alle morele krachten, de edelmoedigheid zowel als de
kritische zin, wil mobiliseren in een bepaalde richting. En dit in een consequente
levenshouding, die iemand doet zeggen: het kan me niets schelen of ik hierdoor mijn
leven verkort, mijn gezondheid op het spel zet, of me afsnijd van bezitsverwerving
en achting door mijn medemensen. Dit ‘het kan me niets schelen’ drukt bondig uit
wat de tekst zegt over de ‘onverschilligheid’ t.o.v. de geschapen goederen, waaraan
men zich ook te goed zou kunnen doen.
Ofschoon het geheel erg monastisch klinkt (je zou kunnen denken aan de
woestijnvaders, die destijds have en goed opgaven om in eenzaamheid en ontbering
God te vinden), bedoelt Ignatius iets anders. Wie zijn ‘grondbeginsel’ in zich heeft
opgenomen, zal veeleer bereid moeten zijn om waar ook ter wereld te gaan leven en
er de ‘goddelijke majesteit te dienen’. Een jezuïet is een geboren zwerver, iemand
die zich daarheen laat zenden waar hij het meest nodig lijkt, om ter plekke uit te
maken met welke middelen het ‘heil’ (het welzijn) van de zielen het best gediend is.
Hij moet m.a.w. vrij en beschikbaar - en ook competent - zijn voor het opnemen van
dringende taken. Deze zullen wisselen, als de noden van de tijd en de planning van
de orde hierom vragen. Het afwegen van het gebruik dat men hierbij zal maken van
de ‘geschapen dingen’, is in dit licht beschouwd een permanente noodzaak. Naar
buiten toe heeft zulks bij vooringenomen geesten, als die van Voltaire, dan ook de
indruk gewekt van een grenzeloze sluwheid: alle middelen zijn goed, als ze het doel
maar dienen.
Zo kon ook de mening ontstaan dat Ignatius van Loyola een methode aanreikt om
zijn leven te organiseren rond een veeleisend ideaal, om het even of dat religieus is
of niet. De jezuïetenmethode zou ook louter seculier en politiek veel vruchten
afwerpen4. Zeker is dat Ignatius' visie zo breed is dat ze én het religieuze én het
seculiere omvat. Maar hieruit afleiden dat hij een machiavellist is in religieuze
verpakking, is op zijn minst voorbarig. Alleen al het taalgebruik bewijst dat. Bij
Machiavelli staat de principe die politieke strategieën uit-
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werkt, eigenmachtig centraal, terwijl Ignatius' model dat is van de vazal die mét zijn
initiatieven in dienst staat van zijn heer en koning.
Dit sociologische model wordt op de verhouding tussen de dienende mens en de
goddelijke majesteit overgedragen, met als gevolg dat men hier een theocentrisch
wereldbeeld heeft, waarbinnen de initiatief nemende mens ruimte heeft tot handelen
binnen bepaalde perken. De vazal zal zijn heer ‘loven, eren en dienen’ en hiertoe de
strategieën aanwenden die passen bij deze dienst en hierdoor worden genormeerd.
Is God de Heer van de natuur en van de morele orde, dan mag, bij alle vrijheid van
handelen, hieraan geen afbreuk worden gedaan. Maar ook als men dit weet, rijst de
vraag tot waar de wegen reiken van 's mensen mede-ordenen met God en waar men
hier op vaste grenzen stoot.
Op dit laatste punt ontstaan er uiteenlopende interpretaties. Er zijn altijd jezuïeten
geweest die het ‘alles is je als instrument in handen gegeven’ gelezen hebben binnen
wat zij als Gods vaste scheppingsorde (en in uitbreiding: binnen wat zij als vaste
kerkelijke orde) beschouwen. Zij bewegen zich slagvaardig en vindingrijk binnen
de vastgelegde patronen van de religieuze en civiele cultuur en voelen zich daar goed
bij. Anderen zullen echter een stap verder willen gaan en, vooral in periodes van
cultuurverschuivingen, het ‘alles is je in handen gegeven’ verbinden met een God
die de wereld steeds nieuw schept. Op grond hiervan voelt de ‘vazal’ zich ertoe
aangezet om uit te maken wat nu van belang is. Hierbij bewijst het ‘grondprincipe’
goede diensten, omdat het een kompas aan de hand doet om je te oriënteren in de
nieuwe situatie. De symboliek van de vazal en de koning wordt als het ware
losgekoppeld uit vaste coördinatensystemen. God wordt gezien als ‘inbegrip’ van
alle authentieke waarden, maar deze verschijnen niet langer als statisch en
onveranderlijk. Het afwegen van de middelen om het doel te bereiken stelt veel
hogere eisen. De strategieën die de jezuïet kiest en die zijn krachten opeisen, houden
immers een groter risico in. Toch kan dit risico genomen worden uit naam van de
‘steeds grotere God’ die elke reeds tot stand gebrachte cultuurfase overtreft.
Iedereen weet dat de jezuïetenorde het gesprek met de wetenschappen niet schuwt.
Zo zal ze, volgens de dynamiek van haar ‘grondprincipe’, geregeld ook nieuwe
risico's aangaan op het stuk van grensverleggingen in de cultuur. Die durf volgt uit
de onafhankelijke opstelling in de gebondenheid aan God en de kerk. Ik belicht dit
verder aan de hand van een paar concrete modellen.
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Teilhard de Chardin en de nieuwe scheppingsleer
De orde heeft een oude traditie van wetenschapsbeoefening. In het Praagse
Clementinum, de jezuïetenuniversiteit van voor de afschaffing van de orde, nu
staatsbibliotheek, kan men bijvoorbeeld de toren bewonderen van de sterrenwacht,
een taak die ook de jezuïeten in China (pater Verbiest) op zich hadden genomen en
die nu nog wordt waargenomen door de jezuïeten in Castel Gandolfo bij Rome5.
Zeker, deze wetenschapsbeoefening was tot op zekere hoogte een zaak van prestige
en apologetica, opdat duidelijk zou worden dat de resultaten van het wetenschappelijk
onderzoek geen domper zetten op het geloof6. Anderzijds heeft dit ook af en toe
geleid tot een inculturatie van het geloof in het wetenschappelijk milieu.
Dat was zeker het geval met het werk van Teilhard de Chardin (1881-1955). Op
grond van zijn paleontologisch onderzoek ontwikkelde hij, in het perspectief van de
evolutieleer, een nieuwe visie op de schepping. Wie beseft hoe de hogere
levensvormen genetisch uit de lagere zijn voortgekomen, begrijpt dat het
scheppingsavontuur niet af. Het kan moeilijk zo zijn dat de schepping volgens
statische categorieën geordend is, die altijd zo geweest zijn en altijd zo zullen blijven.
Nee, als men de ontwikkeling van het anorganische naar het organische en biologische
leven bekijkt, moet men zeggen dat er in de realiteit zelf een impuls tot
zelfoverstijging steekt, waardoor de wezens naar méér streven dan ze zijn.
Deze zelfoverstijging ziet Teilhard aan het werk in de lange voorgeschiedenis van
de groei van materie naar biologisch leven (biosfeer), bewustzijn (psychisme) en
uiteindelijk naar geestelijk bewustzijn (noösfeer). Elk organisme bezit, in de mate
van zijn morfologische complexiteit, een overeenkomstige graad van psyche of
bewustzijn. En deze psyche heeft, via de tussenschakels van primaten en antropoïden,
in de mens zoals we die nu kennen (en wellicht reeds lang ervoor) de vorm
aangenomen van een reflecterend bewustzijn. De hersenfuncties van de mens zijn
zo dat hij volop tot het besef kan komen dat hij een nadenkend en plannend wezen
is. En van die groei naar zelfbewustzijn hebben we het laatste nog niet gezien. Teilhard
gelooft stellig dat de ontplooiing van het volle menszijn ooit eens de vorm zal
aannemen van een intense wederzijdse waardering en dienstbaarheid. De mens, als
hoogste loot op de boom van de evolutie, is reeds aangekomen bij de noösfeer, maar
hij dient nog te groeien naar het
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wenkende punt Omega van de hechte liefdetoeneiging van zelfbewuste mensen naar
elkaar. Dit punt Omega valt voor Teilhard samen met de menswording van God,
gerealiseerd in de liefde van mensen.
Sprak het ignatiaanse ‘grondbeginsel’ van een vereren en eerbiedigen van de
Schepper, dan heeft Teilhard deze houding onderbouwd met wetenschappelijke
inzichten uit de evolutieleer. De sprong naar hogere vormen van bestaan, verrassend
constateerbaar in de paleontologische vondsten en in de vergelijking van de
DNA-formule van mensen en dieren, zijn voor de ignatiaans getrainde Teilhard een
reden tot grote verering van de Schepper. De Schepper wordt nu aanschouwd als
werkzaam in de hele keten van de evolutie. In ouder taalgebruik drukt een van de
slotteksten van de Geestelijke Oefeningen, de Contemplatie voor het bekomen van
de liefde, dit als volgt uit:
‘Kijken hoe God in de schepselen woont: in de elementen door hun het
bestaan te geven, in de planten door ze te doen groeien, in de dieren door
ze te doen voelen, in de mensen door hun het verstand te geven. Ook in
mij door mij het bestaan te geven, mij te bezielen, door me te bekwamen
tot waarnemen en verstaan. Hij maakte een tempel van mij door me te
scheppen naar het beeld en de gelijkenis van zijn goddelijke majesteit’
(G.O., nr. 235).
God aanwezig zien in alle dingen, is een van de bijzondere aandachtspunten van de
jezuïeten. Maar ook dit mondt voor Teilhard uit in een actieprogramma. Werken aan
het Rijk Gods op aarde betekent in het door hem ontdekte perspectief: zich op zo'n
manier voor de mensenfamilie inzetten dat hierdoor de overgang van de noösfeer
naar het punt Omega wordt bevorderd. Dit veronderstelt, naast het besef van de
organische en planetaire verbondenheid van allen met alles, een voortdurend afwegen
van de elementen die de doorbraak naar het ware menszijn het beste bespoedigen.
In dit licht formuleert hij een nieuwe deugdenleer. Naastenliefde, vroeger opgevat
als de naaste geen kwaad berokkenen, wordt verrijkt tot een levenshouding die positief
het goed van de naaste wil. Kuisheid, lang gezien als repressieve zelfdiscipline, neemt
de vorm aan van een creativiteit vanuit lichamelijke impulsen. Onthechting, lang
verstaan als minachting voor de geschapen dingen, ontpopt zich als een
zelfoverstijging die onvermoede krachten van het menszijn aanboort. Ook de
lankmoedigheid legt haar berusting in het bestaande af en uit zich in een niet aflatende
inspanning om, ondanks tegenstand, de wereld te humaniseren7. We weten welke
tegenstand Teilhard bij het verspreiden van deze visie ondervond. Hij kreeg een
verbod om te doceren en mocht alleen nog maar persoonlijke research doen. Deze
weerstand beschouwde hij
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echter als een onderdeel van de barensweeën van de nieuwe schepping.

Karl Rahner en de openbaring van het steeds grotere mysterie
Ook Karl Rahner (1904-1984) bewandelde onbetreden paden. Zijn
onverschrokkenheid leerde hij naar eigen zeggen van Ignatius van Loyola8. Rahner
heeft het niet begrepen op een theologisch discours dat op voorhand al weet hoe God,
mens en wereld zich tot elkaar verhouden. Dit theologiseren vanuit onveranderlijke
begrippen kweekt alleen maar een getto-christendom dat het geloof wil behoeden
door het van de ontwikkelingsgang van de geschiedenis af te snijden. Voor Rahner
echter botst deze inkapseling van het geloof tegen de existentiële bewogenheid van
het leven. Hij gaat er immers van uit dat Schepper en schepping in beweging zijn,
zodat de mens steeds weer gedwongen wordt zijn plaats in dit geheel opnieuw te
bekijken.
Rahner heeft op dit punt veel te danken aan zijn ordegenoot, Erich Przywara, wiens
geschriften de ervaring van de ontmoeting met de ‘steeds grotere God’ (Deus semper
maior) analyseren. Deze ontmoeting neemt de vorm aan van een aanzwellend
contrasteffect: hoe gelijkvormiger de mens wordt met God, des te grootser deze
opdaagt in zijn majesteit. Dit is ook waar als men God geniet als het mysterie dat
ons bestaan inwendige dynamiek schenkt. Hoe sterker de mens in de (hem door God
geschonken) kracht van bestaan binnendringt, des te aanbiddenswaardiger deelt God
zich aan hem mee in zijn mysterie.
Przywara heeft deze zienswijze uitgewerkt in zijn commentaar op de Geestelijke
Oefeningen9. Hierin wordt een andere toon aangeslagen dan in de protestantse
vroomheid die de Godsontmoeting koppelt aan de relativering, zoal niet aan de
verloochening van het menselijke kunnen. In het spoor van Ignatius stelt Przywara
meteen dat de mens door God in kracht wordt gesteld om hem te loven, te eren en
te dienen en dat de twee ‘acteurs’ hierbij een rol spelen: het schepsel door met gebruik
van al zijn talenten God te dienen, en God door in de mate van deze dienst zichzelf
als de steeds grotere vervulling te openbaren die in zichzelf aanbiddelijk is.
Op de achtergrond van dit alles staat Dionysius de Areopagiet, een klassieke bron
van de mystiek. Ook bij hem verschijnt God als de steeds grotere vervulling die de
mens volgens diens draagkracht en
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in etappes verder binnenvoert in de mysterie-ruimte van het goddelijke leven
(theioosis). Met deze leefwereld is Rahner vertrouwd geraakt via zijn studie van de
oude kerkvaders. Het is tevens de weg voor hem om het moderne denken (Kant en
Fichte) religieus te doen eindigen. Waar de moderne filosofie vooral de dynamiek
in het licht stelt waarmee de menselijke geest naar een grensverleggend begrijpen
reikt, kan Rahner dit aspect volmondig onderschrijven. Alleen zal hij eraan toevoegen
dat hij dit dynamische zich-vooruitwerpen terzelfdertijd ervaart als het steeds verdere
binnengetrokken worden in de ruimte van God, die als de steeds grotere
mysterievolheid nabijkomt: ‘Het begrip “God” is niet een be-grijpen van God,
waardoor de mens zich het geheim verwerft, maar een zich-grijpen-laten door een
present en zich steeds terugtrekkend geheim. Dit geheim blijft geheim, ook wanneer
het zich voor de mens opent en de mens aldus als (dynamisch begrijpend) subject
fundeert’10.
Sinds Kant en Fichte is de vroomheid grotendeels naar de streefdynamiek van de
mens verlegd. Gevoelens van verwondering en verering dagen bij voorkeur op waar
de mens zich van zijn eigen grootheid en scheppingskracht bewust wordt, als hij de
grenzen verlegt van wat tot nog toe wetenschappelijk en cultureel verworven was.
Zo gezien lijkt atheïsme, als vervanging van God door het menselijk kunnen,
onafwendbaar. Niet zo echter voor Rahner. Hij wordt niet moe erop te wijzen hoe
de mysterie-diepte van de steeds grotere God des te aanbiddelijker opdaagt, naarmate
de menselijke geest verder in zijn eigen eveneens mysterievolle diepte binnendringt.
Daar immers slaat het kennen, bij alle grensverlegging, om in die verwondering en
bewondering die de mens, ignatiaans, het doel doet bereiken waarvoor hij werd
geschapen: de aanbidding van de goddelijke majesteit.
Telkens weer brengt Rahner het dubbele gegeven ter sprake van de mens die met
zijn streefdynamiek de diepte van zijn eigen wezen ervaart - en van God die zich
met zijn volheid van leven in deze diepte uitstort. Natuurlijk weet hij ook dat niemand
van ons in staat is op elk moment van zijn bestaan deze ontmoeting van de geest met
God volop te realiseren. Maar dat hindert niet. Want ook als onze aandacht in beslag
genomen wordt door onze concrete activiteiten (job, winkelen, ontspanning, cultuur,
politiek, protest), blijft deze gerichtheid op God impliciet voortbestaan en kan ze
ook expliciet doorbreken in het bewustzijn. Of wij dit graag hebben of niet, het
mensenleven is nu eenmaal zo dat het op verschillende niveaus een kennis voortbrengt
die ons voert naar de verwondering en de bewondering
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en dus naar ‘de aanbidding van de goddelijke majesteit’. Dit gebeurt zowel in het
leven van de wetenschapper als in dat van de kunstenaar, de politicus of de ethicus
en überhaupt waar mensen voor elkaar in de bres springen. In al deze domeinen blijft
de gerichtheid naar het mysterie van het bestaan - en van God die hiervan de bron is
- impliciet maar dynamisch aanwezig, ook als de mens in kwestie zijn concrete
aandacht op heel andere dingen richt. Maar als zodanig kan hetgeen impliciet
aanwezig is, ook altijd in het reflecterende bewustzijn binnenvallen en de mens voor
fundamentele keuzen plaatsen in zijn beroep, zijn maatschappelijke plichten en zijn
cultuuropdrachten. Was die impliciete achtergrond van het mysterieuze op
God-betrokken-zijn er niet (of niet meer), dan zouden we weldra te doen hebben met
de ‘dood van de mens’ als cultureel wezen.
Eén ding zal duidelijk geworden zijn. De beschouwingen omtrent 's mensen
impliciete gerichtheid op het mysterie mogen dan erg filosofisch aandoen, ze worden
glashelder vanuit de Geestelijke Oefeningen. Ook daar immers weigert Ignatius van
Loyola God in vaste categorieën in te sluiten. Is God eenmaal in begrippen gestold,
dan is Hij niet meer de levende God. Met deze levende God treedt men slechts in
voeling via een bewustwordingsproces dat aansluit bij de telkens nieuwe
zelfontdekking van de persoon. In de beste stijl van de jezuïetentraditie laat Rahner
hierbij de volle vrijheid van duiding en besluitvorming aan de persoon in kwestie.
Het impliciete weten dat iemand in de sfeer brengt van verwondering en bewondering
t.o.v. het overtreffende mysterie, en de existentiële keuze die hieruit volgt, zijn altijd
zaak van een persoonlijke levensgeschiedenis. Niemand, ook niet de geestelijke
begeleider, mag zich hierin mengen. Want het is beter, zegt een van de richtlijnen
bij de Geestelijke Oefeningen, ‘dat bij het zoeken van Gods wil de schepper en de
Heer zichzelf meedeelt aan de ziel die hem zoekt, door ze in omhelzing tot zijn liefde
en lof op te voeren, en ze zelf in de stemming brengt om de weg te gaan waarop ze
hem in het vervolg beter zal kunnen dienen’ (G.O., nr. 15). Als God, het steeds grotere
mysterie, de mens nabijkomt, haakt Hij in op de verlangens van de mens en verruimt
ze. Stagnatie is het teken dat men niet te doen heeft met God.

Ter afronding: Rahners ‘brief van Ignatius van Loyola aan de orde’
Om dit artikel af te ronden nog een korte bespreking van de Brief van
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Ignatius van Loyola aan de jezuïeten van nu die Rahner in 1978 schreef en waarin
hij Ignatius ten tonele voert en hem (vanuit een Rahnerse theologie) de orde laat
toespreken. De brief is af en toe polemisch en raakt o.a. de spanningen aan die de
orde heeft gehad met sommige pausen en die in de 18e eeuw geleid hebben tot haar
voorlopige opheffing.
Eerst en vooral hekelt Rahners Ignatius die jezuïeten die de ‘God is dood’-theologie
opvrijen, hen ironisch vragend of ze door de Geestelijke Oefeningen dan niet
geïnitieerd zijn in de ‘onmiddellijke ervaring’ van de ‘steeds grotere God als
ondoorgrondelijk mysterie’. Heeft men deze ervaring, dan hoeft men zich immers
niet druk te maken over de dood van versteende godsvoorstellingen. Anderzijds
feliciteert hij de orde voor haar voorkeursoptie voor de armen waartoe ze in haar 32e
Algemene Congregatie besloot. Daarin ziet hij een teken dat de orde gehoor heeft
gegeven aan de impulsen van de steeds grotere God, wiens voorkeur hen aan de kant
van de gemarginaliseerden plaatst. Aan deze taak dienen ze het beste van hun morele
en intellectuele krachten te wijden.
Na het uittekenen van dit globale panorama heeft ‘Ignatius’ het over de kerkelijke
gezindheid van de jezuïeten, zoals hij die ziet vanuit het kernstuk, de ‘onmiddellijke
godservaring’. De kerkelijke gezindheid vloeit voort uit de wil om dit ‘onmiddellijke
contact met God’ ook bij anderen het zwaartepunt van hun leven te laten worden.
De kerk is een wezenlijk middel voor de verkondiging, maar ook nooit méér dan dat:
ze mag haar middellijke functie niet laten verharden tot een doel op zich. Dit
onderscheid moet men maken, als men de kerk werkelijk bemint: ‘Eén ding is zeker’,
legt Rahner Ignatius in de mond, ‘mijn kerkelijke gezindheid in haar geheel genomen
was toch maar één enkele, zij het voor mij onmisbare factor van mijn wil de “zielen
te helpen”, een wil die slechts dan en in zoverre zijn echte doel bereikt als die zielen
in geloof, hoop en liefde groeien in onmiddellijk contact met God. Iedere liefde tot
de ambtelijke kerk zou afgoderij zijn en deelname aan een verschrikkelijk egoïsme
van een op zichzelf gericht systeem, als ze niet door die liefde bezield zou zijn en
zich niet daardoor grenzen zou laten stellen. Dit betekent echter ook (en de
geschiedenis van mijn mystieke weg getuigt ervan) dat de liefde tot die kerk, hoe
onvoorwaardelijk ze in zekere zin ook is, helemaal niet het begin en het einde van
mijn existentie (zoals jullie je tegenwoordig uitdrukken) was, maar een afgeleide
grootheid, die voortkomt uit een onmiddellijk contact met God en die van daar uit
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zowel haar gewicht krijgt als haar grenzen en haar heel bepaalde eigen aard’11.
Voor Rahners Ignatius is de jezuïetenorde onlosmakelijk verbonden met de
ambtelijke kerk, om haar te dienen, maar ook om er via de geëigende kanalen kritiek
op uit te oefenen, mocht ze ertoe neigen zichzelf als een absolute waarde te
beschouwen, die zich - als een scherm - tussen de christengelovigen en de
mysterievolheid van de steeds grotere God schuift. Het hoeft dus niet te verwonderen,
aldus Ignatius/Rahner, dat er in de geschiedenis af en toe spanningen ontstaan zijn
tussen de H. Stoel en de orde. De briefschrijver herinnert aan de huiszoeking die de
nieuw verkozen paus Paulus IV liet verrichten in het huis van Ignatius, ‘toen ik reeds
algemeen overste was van een pauselijk goedgekeurde orde’, maar ook naar de
gevangenneming van de algemeen overste van de orde, Ricci, door de paus bij de
opheffing van de orde: ‘Deze gevangenneming was mensonwaardig; tegenwoordig
zou je Amnesty International in het geweer roepen’12. Had Rahner in 1978 al iets
vermoed van de wolken die zich boven de orde zouden opstapelen omwille van haar
engagement in de bevrijdingstheologie?

Eindnoten:
1 R. Boudens, Paus Wojtyla en de jezuïeten, in Streven, maart 1982, pp. 491-504; M. Martin, The
Jesuits. The Society of Jesus and the Betrayal of the Roman Catholic Church, New-York, 1987,
pp. 99-105. Over de Algemene Congregatie van september 1983, zie H. Roeffaers, De keuze
van de jezuïeten, in Streven, januari 1984, pp. 291-300.
2 Zie Redactie, Fernando Cardenal, in Streven, januari 1985, pp. 299-301.
3 Ignatius van Loyola, Geestelijke oefeningen, (vert. P. Penning de Vries), Lannoo,
Tielt/Amsterdam, 1977.
4 Zie L. Abicht, Loyola en Lenin of de weg naar het rijk van de vrijheid, in Streven, december
1984, pp. 208-225.
5 Zie S. Hawking, A Brief History of Time, London, 1988, p. 122.
6 A. Gramsci merkt op dat de jezuïeten zowel de intellectuelen voor zich wilden winnen via hun
wetenschappelijk prestige als ook het gewone volk door het stimuleren van volksdevoties; Zie
A. Gramsci, Quaderni del carcere, Ed. V. Gerratana, Torino, 1975, p. 1381.
7 P. Teilhard de Chardin, Le phénomène spirituel, Paris, 1937.
8 L. O'Donavan, Karl Rahner. Het onbegrijpelijke mysterie dat wij God noemen, in Streven, mei
1984, pp. 675-682.
9 E. Przywara, Deus semper maior. Theologie der Exerzitien, I-III, Freiburg, 1938-1940.
10 K. Rahner, Wat is een christen? Motivering van ons geloof, Tielt/Amsterdam, 1977, p. 62.
11 K. Rahner, Brief van Ignatius van Loyola aan de jezuïeten van nu, Kerk en Wereld, Mechelen,
1986, p. 16.
12 Ibidem, pp. 37-38.
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Project Zeebrugge
Geert Bekaert
Zeebrugge: een klein dorp met een grote haven, de haven van Brugge, door Dante
bezongen en door Guicciardini verheerlijkt, een haven met een groot verleden én
blijkbaar ook een toekomst. Over die toekomst gaat het hier1. Het ‘Project Zeebrugge’
wil die toekomst een gezicht geven. Dat doet ook alle architectuur: ze bouwt voor
een toekomst, ook al bouwt ze een graf.
Havenarchitectuur kent een eerbiedwaardige traditie. De nu gesloopte Koninklijke
Stapelhuizen van Antwerpen van de Nieuwpoortse architect Louis Roelandt waren
er een schitterend voorbeeld van. Bij die roemrijke traditie heeft het havenbestuur
van Zeebrugge met de medewerking van de tijdelijke vereniging Zeebouw-Zeezand
aangeknoopt. Wat Antwerpen afbreekt, bouwt Zeebrugge op.
Einde 1988 werd een negental architecten uitgenodigd een nieuwe terminal te
ontwerpen: Tadao Ando en Fumihiko Maki uit Japan, Santiago Calatrava uit Spanje,
Norman Forster uit Groot-Brittannië, Frank O. Gehry uit de Verenigde Staten, Rem
Koolhaas uit Nederland, Aldo Rossi uit Italië, Charles Vandenhove en Bob van Reeth
uit België. Vijf van hen - Koolhaas, Maki, Rossi, Vandenhove en Van Reeth - dienden
een project in. Op 29 maart 1990 werd voor het project van Koolhaas gekozen.
Liever dan in algemene beschouwingen uit te weiden over het unieke van dit
initiatief, wil ik hier even, in alfabetische orde, die vijf projecten voorstellen. Zij zijn
het die het Project Zeebrugge zijn ware betekenis geven.

Een werkend Babel
Rem Koolhaas van het Office for Metropolitan Architecture in Rotterdam noemt zijn
project een ‘werkend Babel’. Ik citeer:
‘Hoe een extra “teken” toe te voegen aan een vlakte waar door schaal en
atmosfeer ieder object tegelijkertijd vanzelfsprekend en willekeurig
wordt?... Dit ontwerp kiest voor een vorm die zich aan het herkenbare
onttrekt en zich (daardoor?) moeiteloos verbindt met opeenvolgende
associaties: mechanisch, industrieel, utilitair, abstract, poëtisch,
surrealistisch (...) Het project wil tegelijkertijd maximaal artistiek en
maximaal efficiënt zijn.
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Als thema kiest dit ontwerp voor een “werkend Babel”, analoog aan de
nieuwe ambitie van Europa, waar de verschillende stammen - voornaamste
gebruikers van de terminal - voortaan samengesmeed de toekomst ingaan.
Was Babel oorspronkelijk symbool van ambitie, chaos en uiteindelijk
onvermogen, dan wordt met deze machine een functioneel Babel
aangekondigd waarin de massa van reizigers moeiteloos wordt opgenomen,
geamuseerd en afgehandeld’.
Koolhaas hecht een groot belang aan de omgeving en het gebeuren. Die zijn het die
in het gebouw een specifieke vorm en betekenis krijgen. ‘Het gebouw is een kruising
tussen bol en kegel’. Aan een of andere typologie refereert het niet. Het creëert een
nieuw type, waarbij alle mogelijke associaties, zoals die van een meerpaal of een
radarzuil, in het spoor van Le Corbusier, verwijzen naar extra-architectonische
objecten. Het meest doet het denken aan koeltorens die zich majestueus in het
landschap verheffen, maar ook dit beeld verdwijnt al even snel als het opkomt. Het
gebouw getuigt voor zijn eigen evidentie.
Koolhaas interpreteert het programma op een volstrekt onbevangen wijze: de
terminal als knooppunt tussen verschillende vormen van verkeer, beschutting tegen
kou, wind en regen, zand en zout, communicatiecentrum, samenballing van
verschillende functies, kantoren, hotels, restaurants, casino, zwembad,
promotie-accomodatie, wachtkamer, alles onder een dak dat geen dak meer is.
Onder het beschermende hulsel ontwikkelt elk van die functies zich zelfstandig,
zoals in een stad. De een vult de andere aan en profiteert ervan. Het hulsel zelf neemt
de meest vanzelfsprekende vorm aan, een kei die door het water is geslepen. Maar
het kon ook een vreemde bloem zijn die haar kroon in het licht spreidt.
De onderste lagen noemt Koolhaas een sorteermachine voor het verkeer. Van het
banale gegeven - het verkeer - wordt de poëtische potentie, de dynamische schoonheid
geopenbaard. De directheid van de uitspraken doet de taal zelf vergeten en reveleert
een rijkdom van relatiepatronen die ook de objecten in een nieuw licht plaatsen. In
Vers une architecture verwijst Le Corbusier, onder de titel ‘des yeux qui ne voient
pas’, niet alleen naar schepen2, maar ook naar vliegtuigen en auto's.
Boven de sorteermachine bevindt zich de grote passagiershal. Hier is iets bijzonders
aan de hand: de wand wordt open gebroken. Men vermoedt een opbouw in kringen,
zoals in Bruegels Babel of de Divina Commedia. De gevel, die geen gevel is,
suggereert door de verschillende soorten perforaties een gedifferentieerd interieur.
Geen moment wordt deze architectuur slaaf van haar systeem.
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Rem Koolhaas / OMA, ‘Een werkend Babel’ (foto Sea Trade Center Zeebrugge, Standaard Uitgeverij,
1990)

Onder de koepel bloeit het gebouw open: op de voorgrond een belle-vue, een
panoramische uitkijk op de omgeving, een mediterraan plein, verder het zwembad
boven op de kantoortoren, het ultieme casino, bioscoop en conferentiezaal, maar ook
de diepe kelk die tot de toegangshal reikt.
Een doorsnede laat de spanning binnen het hulsel ervaren: de lagen van de
verkeersmachine, de entree in het centrum van de parkeergarage die zich als een
spiraal naar boven wikkelt, naar de publiekshal met het brede uitzicht, de technische
verdieping, de bellevue. De doorsnede laat echter vooral zien hoe deze
gedifferentieerde functies binnen het gesloten hulsel een boeiend spel met elkaar
aangaan rond de open binnenkern.
Het samenspel van de verschillende niveaus bepaalt het karakter van het interieur.
In zijn complexiteit blijft het overzichtelijk en in zijn helderheid verrassend. Alle
functies ondergaan een zelfde metamorfose als die van het verkeer: het kantoor is
gewoon een kantoor, het hotel gewoon een hotel, maar elke functie krijgt een andere
betekenis door haar betrokkenheid op alle andere en door haar unieke ruimtelijke
situatie.
Wat deze architectuur te vertellen heeft, is niet in woorden, zelfs niet in beelden
te vertalen. Het is even gewoon als uitzonderlijk, even banaal als subliem. Het neemt
actuele gemeenplaatsen op, maar transformeert ze tegelijkertijd. Met minimale
middelen creëert het
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een weelde aan mogelijkheden. In een heel strakke regie gunt het de acteurs alle
vrijheid.
Het project is de overtuigende belijdenis van een geloof in de toekomst van de
hedendaagse cultuur. Het commentarieert de traditie niet, maar neemt de dynamiek,
die steden als Brugge en een haven als Zeebrugge hebben laten ontstaan, weer op.

Een reis in een luchtspiegeling
In plaats van de directheid van de ongrijpbare vorm kiest Fumihiko Maki voor de
allegorische benadering van een verbeeldingswereld waarin de limieten van tijd en
ruimte zijn opgeheven. Op zijn tentoonstelling in De Singel te Antwerpen plaatste
hij zijn projecten tussen associatieve beelden uit de voorraadkamers van de westerse
en oosterse cultuur. Ook in Zeebrugge roept hij een droomwereld vol herinneringen
en verwijzingen op. Hij noemt Hokusai, Watteau, de Navajo-Indianen, Greta Garbo.
Hij geeft zijn project de titel mee: een reis naar (of in) een luchtspiegeling.
Ook hier is de grondfiguur een cirkel. Maki zelf:
‘Cirkels zijn veerkrachtig in voorkomen en betekenis, ze drukken geen
onderbreking uit. Ze zijn oneindig en identiek uit alle hoeken. Cirkels
komen voor in natuurlijke en in kunstmatige structuren. (...) Het plateau,
het dek, is een wereld die beheerst wordt door polaire coördinaten. (...)
De vier elementen op het dek, samengevoegd tot een groep, suggereren
op metaforische wijze een associatie met de sterrenbeelden die gebruikt
worden in de zeescheepvaart. (...) De terminal kan worden geassocieerd
met een kompaspunt, de kantoortoren met een ijsberg, het fitnesscentrum
en het cafetariawiel met de vleugels van een zeevogel in volle vlucht’.
Maki roept de heimelijke spanning op tussen het vlak van een gedomesticeerde zee,
de langzaam naar zijn bestemming drijvende witte boot en het kleurrijk lokkende
silhouet van het beloofde land. De barre industriële en natuurlijke omgeving is tot
een sprookje omgetoverd.
Wederzijds is de verwachting. Het reizen, het aankomen, het interval, het
belangrijke Japanse begrip ‘ma’, de eerste lettergreep van Maki, laadt het beeld van
een pretpark met een zachte ironie op. Het gaat al lang niet meer om Zeebrugge,
maar om een universeel symbool van het bestaan in een vreemde wereld.
‘Een drempel van slechts één tel lang’, zegt Maki, ‘waart tussen abstract en
figuratief. Het plateau is een overgang, een wereld tussenin, nog geen zee en toch
geen land meer’.
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Fumihiko Mako and Associates, ‘Een reis in een luchtspiegeling’ (foto Sea Trade Center Zeebrugge,
Standaard Uitgeverij, 1990)

Onder het dek wordt binnen een cirkel het verkeer tot rust gebracht. Het verkeer
op het land staat niet in continuïteit met het reizen op zee. De mythe van de boot
wordt niet op de wagen overgedragen, zoals in het verhaal van Le Corbusier. De
toegangen tot het dek liggen in het midden, rond een open ruimte, de as die aarde en
lucht verbindt. Op het dek barst het feest los. Daar bewegen zich de gebouwen in
vrijheid, zoals de woorden van Marinetti. Het algemene silhouet, zowel als het silhouet
van elk gebouw afzonderlijk, verandert continu. De fragmenten zijn met elkaar
verbonden langs een rondgang rond het centrum.
Van een interieur in de echte zin van het woord is er geen sprake. Alles is
transparant. Elke indruk van massa of zwaarte wordt vermeden. De gebouwen op
het dek gebruiken de technische mogelijkheden om zich in grillige figuren om te
toveren. In het midden van de compositie, want om een compositie gaat het, staat de
open hand, ‘la main ouverte’ van Le Corbusier. Er omheen een beschermd binnenplein
met de toegangen tot de verschillende gebouwen. De onbeschermde buitenring is
voorbehouden voor zonnepanelen.
Het verschil in benadering tussen Maki en Koolhaas komt het duidelijkst tot uiting
in de doorsneden. Terwijl bij Koolhaas alles op elkaar betrokken wordt, is hier alles
naast elkaar geplaatst als in een soort suite. Elk gebouw ontwikkelt zijn eigen logica,
onafhankelijk van
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zijn functie. Een kantoortoren heeft misschien wel iets met een ijsberg te maken en
een terminal met een kompas, maar niet die identificaties blijken doorslaggevend,
wel de verzameling van de verschillende fragmenten, die, in de woorden van Maki,
‘meer dan een logische ordening, een lyrische verkenning van de zinnelijke wereld
zijn’. ‘Ik denk gaarne aan gebouwen die met de armen open staan’, zegt Maki, ‘het
ene naar het andere gericht, in een samenspel van ontmoetingen’.
De beelden die Maki aanwendt zijn expliciet. Het dak van het fitnesscentrum doet
inderdaad denken aan een stroboscopische opname van een neerstrijkende zeevogel.
Het rad is hét symbool van het pretpark. De kring van de eeuwige wederkeer, de roes
van het bewegen in een kring, de zwaartekracht even overwinnen en terugvallen.
Zonder een zweem van monumentaliteit slaagt Maki erin de vraag van het
programma, om de plek te specificeren op een even onverwachte als inventieve wijze,
te voldoen. Zijn beeld van een Sea Terminal is geheel nieuw. De terminal wordt een
deel van het recreatiegebied van de kust en integreert zo ook de haven erin.
Anders dan in het Koolhaasproject vallen de taalbeelden hier in hoge mate samen
met de architectuurbeelden. De transpositie van het ene domein naar het andere is
direct, en de vraag is of dat niet ten koste gaat van de zeggingskracht van de beelden
zelf.
Op twee niveaus is de tegenstelling tussen deze eerste twee projecten opvallend:
1. Het niveau van de interpretatie van het programma: enerzijds een realistische
benadering die de poëzie van het alledaagse en het banale naar voren brengt,
anderzijds een evasieve verdringing van de werkelijkheid in een droomwereld. 2.
Het niveau van het taalgebruik zelf: in het ene geval is het heel direct en bekommert
het zich alleen maar om de trefzekerheid van de boodschap, in het andere is het vooral
in de manier van spreken zelf geïnteresseerd. Maki's project is als een Japanse
miniatuurtuin, waarin de hele wereld wordt verbeeld, waarin het beeld de wereld
zelf wordt.

Kuifje ontdekt een akropolis in de woestijn
Koolhaas plaatst de toren van Babel op zijn kop en laat hem werkzaam zijn, Maki
vult een luchtspiegeling in met de dierenriem, Aldo Rossi vertrekt van zijn
jeugddromen en laat Kuifje verbaasd opveren bij de ontdekking van een akropolis
in de woestijn van Zeebrugge. Drie wezenlijk verschillende beelden voor een en
dezelfde opdracht, drie houdingen die wel met een persoonlijke geschiedenis te
maken
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Aldo Rossi / Claude Zuber, ‘De akropolis van Zeebrugge’ - (foto Sea Trade Center Zeebrugge,
Standaard Uitgeverij, 1990)

hebben, zoals Rossi in zijn ‘wetenschappelijke autobiografie’ aantoont, maar in eerste
instantie naar universele beelden op zoek zijn. Rossi vindt die niet in een evasief
oplossen van de tijd, maar in een concentratie ervan, in de ‘aanwezigheid van het
verleden’. Hij beseft dat wij gevormd zijn door een geschiedenis en dat deze onze
identiteit bepaalt. Een Griekse tempel is even actueel als een gebouw van Le
Corbusier, een havenkraan of een vissershut. Er is geen sprake van nostalgie, wel
van uitwisseling en ervaring.
Voor het project wordt ontleed, verschijnt het als een feit dat zichzelf bevestigt,
geen luchtspiegeling, maar een onontkoombare en daardoor reddende werkelijkheid.
De zee is dreiging, maar ook gelukzaligheid. De kracht van het schip dat de zee
bedwingt meet zich met de kracht van de architectuur op de uiterste rand van het
vasteland.
Die architectuur is niet enkelvoudig, geen gebouw, maar een stad,
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de Europese stad in haar essentie. Zoals bij Koolhaas en Maki krijgen de verschillende
functies een eigen uitdrukking, maar ze staan eenzaam naast elkaar. Hun identiteit
primeert op de communicatie. De Rossi-reiziger is een individu dat niet in de massa
opgaat. Niets vloeit in elkaar over. Het verkeer is geen ballet. Langs strakke lijnen
verplaatst het zich. Het gebouw staat er als een grens. Zelfs in zijn wagen blijft de
mens een mens. Het gebouw geeft geen expressie aan het verkeer, maar aan zichzelf.
De doorsnede maakt het duidelijk. De verschillende elementen, links het hotel, in
het midden de koepelhal onder de centrale toren met auditoria en kantoorverdiepingen
voor de havenadministratie, bekroond met een zuilenrotonde, rechts de
winkelgaanderij met kantoren voor externe bedrijven.
Ook de plattegronden gehoorzamen aan hetzelfde principe van nevenschikking
en duidelijke afbakening. Het terras is niet beschermd noch naar binnen gekeerd,
zoals bij Maki. Het centrum is gevuld. Op het terras wordt men geconfronteerd met
de klimatologische gegevens. Men proeft het zout. Men hoort de wind huilen tussen
de torens. Geen toeristisch plaatje wordt hier opgehangen. De architectuur vervreemdt
niet, maar maakt echt.
We staan voor een gevel. Het gebouw sluipt men niet binnen, men betreedt het,
als voetganger, langs een imposante portiek met zware ronde zuilen. Een gevel aan
de landzijde is anders dan die aan de zeekant, rustig en afgewogen, haast symmetrisch,
tegengesteld aan de chaotische drukte van de haven. Aan de dokzijde staat tegenover
de rust van de zee de wemeling van de stad, een wemeling nog altijd gedomineerd
door het basement. Naast de drie hoofdelementen bevinden zich specifieke
Rossi-ingrediënten, geen fitness-centrum, maar een ronde gestreepte toren met een
bibliotheek en een planetarium waarin het geheugen van de zee is opgeslagen, een
hoekige toren met dakkegel waarin een echt restaurant is afgezonderd, twee
rechtopstaande rode balken voor het verticale verkeer en, als tegenhanger en
aanvulling van de centrale toren, de metalen traptoren met lift, noodtrap en
tele-uitrustingen.
Vanwaar men het complex ook benadert, steeds ondekt men hetzelfde anders.
Elementaire vormen verwijzen naar het elementaire van de situatie, de natuur, de
grond, het water, de havenconstructies, en naar het elementaire van de menselijke
verbeelding die steeds op dezelfde oerbeelden en hetzelfde vormenalfabet teruggrijpt.
‘De wereld van de zee is een wereld van torens’, zegt Rossi. De geometrie
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houdt de ervaring vast. De elementaire vormen zijn geladen met het geheugen van
eeuwen. Een balk is ook een sarcofaag of een stuk uit de blokkendoos.
Tegenover het brede front van de toegang-gevels staat de zijkant smal en hoog.
Het verticale staat in perfect evenwicht met het horizontale. De cirkel is in het vierkant
ingeschreven. Het gaat om een voltooid geheel, maar dat niets definitiefs heeft, een
moment van evenwicht. Zijn autobiografie besluit Rossi als volgt:
‘Ik heb altijd gehouden van dingen die tot een voleinding zijn gebracht en
elke ervaring heeft iets voleinds in zich; ik heb altijd het gevoel dat ik iets
aan het maken ben dat mijn creativiteit definitief zal uitputten. Maar steeds
ontsnapt deze mogelijkheid’.
De beelden zijn geen verwijzingen, maar een soort ‘épres’, tot hun essentie
uitgezuiverde vormen, herleid tot het punt waar de architectuur het leven schijnt te
raken en teken ervan wordt.
‘Ons zeestation is een attractiepool, zowel vanop het land als vanop de
zee. We denken dat dit de zin was van het ontwerp: een constructief en
technologisch gevorderde techniek het passende beeld meegeven opdat
ze niet louter een machine zou zijn, bestemd tot een snel verslijten in de
tijd. Integendeel: een gebouw waar de toekomst zich het geheugen eigen
maakt en zo de nieuwe kathedralen bouwt, een ontwerp dat kan gebouwd
worden zonder bijzondere moeilijkheden; met als enige moeilijkheid de
aanvaarding van het beeld, oud en nieuw tegelijk’.
Vandaar Kuifjes verbazing! De rotonde die het geheel bekroont en waarin het geheel
ook bekroond wordt, is het embleem bij uitstek van Rossi's benadering, zoals het
grote rad bij Maki. Ze biedt nauwelijks uitzicht, tenzij naar het ‘blauwe van de lucht’.
Ze is pure ingekeerdheid. ‘We graven een gat in de lucht’, zegt Paul Celan, ‘daar ligt
men niet krap’. En Rossi:
‘Alleen dwazen kunnen denken dat ze met hun werk de gevoelens van de
mens kunnen wijzigen; het lijkt dat de grote monumenten ongevoelig zijn
voor een classificatie omdat ze gevestigd zijn in het inwendige van de
geografie en de geschiedenis van de mens’.

Een gebouw is een gebouw is een gebouw
Voor Charles Vandenhove is een programma iets dat ruimtelijke en constructieve
eisen stelt. Van bij het begin van zijn carrière gaat zijn aandacht uit naar de
vormpotenties die de bouwtechniek in zich bergt. Een gebouw is een gebouw. Als
er al verbeelding bij te pas komt, zit ze in het juiste maken. Het gebouw wordt een
eigen verhaal door pro-
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Charles Vandenhove et Associés, ‘Uitnodiging tot de reis’ - gevel van de inschepingshal gevat in de
cirkels van de parking (foto Sea Trade Center Zeebrugge, Standaard Uitgeverij, 1990)

gramma, constructie, materialen, ligging, maar het affirmeert zich in eerste instantie
als gebouw, als architectuur, die, zoals Valéry het uitdrukte, zelf geen fabels
voortbrengt, maar de grond vormt waaruit alle fabels ontstaan. De architectuur heeft
haar eigen verhaal.
Vandenhove vertrekt niet van beelden en werkt er niet naar toe. Het beeld ontstaat
ongewild en soms zelfs vervelend. Het wordt gevonden. Zijn architectuur leent zich
daardoor nog minder dan andere tot interpretaties. Het zou een vergissing zijn, de
lengte van het commentaar of de schoonheid van de reprodukties te verwisselen met
de kwaliteit van de architectuur. Adolf Loos leidde de kwaliteit van zijn architectuur
af uit de onmogelijkheid ze af te beelden. Deze directe benadering van het bouwen
geeft Vandenhove een grote vrijheid. In zijn project zijn alle programma-elementen
duidelijk afleesbaar bij elkaar gebracht. De twee in elkaar dringende cirkels zijn er
voor het in- en uitgaande verkeer. In die cirkels zijn ook de parkings aangebracht.
De pijlers waarop het hele gebouw rust, in hun karakteristieke paddestoelachtige
vormgeving, laten de begane grond open en maken er een prachtige plek van. Het
dak van de parkings is een wandelterras, vergelijkbaar met, maar toch heel anders
dan dat van Rossi of Maki. Op het punt waar alle heterogene bestanddelen elkaar
raken bevindt zich de toegang, gemarkeerd door de toren. Er tegenaan is
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de grote inschepingshal geschoven met het front naar de zee. Plattegronden of
doorsneden zijn haast overbodig. In de uitbouw blijft de genese van het werk
doorzichtig. De eerste verdieping laat de verkeerscirculatie zien rond de centrale
entree, de derde verdieping het wandelterras met waterpartijen, afgezoomd met
bomen, en het interieur van de hal. Deze domineert het geheel als een steen een ring.
Deze architectuur, die betekenis afwijst om alleen architectuur te zijn, spreekt door
haar materialiteit, haar lichamelijkheid. Kierkegaard parafraserend, zou men kunnen
zeggen dat Vandenhove architectuur een lichaam geeft en dat laat spreken, of beter
nog laat voelen en ervaren. De architectuur ziet men hier telkens weer ontstaan in
haar verlangen naar de vorm zelf.
De verschillende delen van het programma staan bij elkaar als waren ze
‘verwonderd elkaar te ontmoeten’. Maar juist in die quasi toevallige ontmoeting
ontstaat een spannend geheel dat, letterlijk, in de verf gezet wordt door het opvallende
kleurgebruik. Primaire kleuren, het wit van de hal, het blauw van de parking, het
rood van de toren, maken van het toeval een verhaal waarin horizontaliteit en
verticaliteit, openheid en geslotenheid, binnen en buiten, het statische en het
dynamische elkaar blijven provoceren.
De transparante, lichte hal affirmeert in haar aanpak haar zelfstandige karakter.
Ze is het enige element dat op de andere ingrijpt. Ze doorbreekt de cirkels en schuift
tot tegen de toren aan, de toren die, tegen alle verwachtingspatronen in, pas op het
terras zijn eigenlijke aanzet krijgt. De toren ont-wikkelt zich vanuit een gesloten
cirkel in gelijke stappen spiraalsgewijs naar boven toe. Alleen om zijn toren te
beschrijven gebruikt Vandenhove een metafoor: ‘Gestuwd door de heersende
westenwind wendt hij zich als een bol zeil oostwaarts. Men zijn volledig verglaasde
holle zijde zeewaarts gericht, vormt hij 's nachts een lichtend baken’.

Een kathedraal die de vlakte beheerst
Zoals Koolhaas, ziet ook Bob van Reeth zijn gebouw als een knooppunt die de plek
en het landschap samenvat. Hij maakte dan ook, zoals Koolhaas, een aparte maquette
van de inplanting. De associatie met het Sint-Pietersplein te Rome is te opvallend
om eraan voorbij te gaan. In een uitgebreid commentaar geeft Van Reeth zijn
inspiratiebronnen aan, maar ook zonder die tips zijn ze direct uit zijn ontwerp af te
leiden.
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Bob van Reeth / Architecten-Werkgroep, ‘Terugvinden wat er stond’ - de terminal van op zee gezien
(foto Sea Trade Center Zeebrugge, Standaard Uitgeverij, 1990)

‘Van meetaf aan doken herinneringen in mij op - een schuur in de polders,
silo's in een industriële haven, een rempart als bescherming. Alles samen:
een gedramatiseerde schuur, theatraal, gemaakt en rechtgehouden door
silo's, gevuld en uitgevoerd met de high-tech van de scheepsbouw. Toen
de sokkel, de rempart en de silo's op papier stonden, ontbrak er mij nog
iets. Hoogte. Een toren. Iets wat bij ons hoort. Iets met veel verwijzingen,
maar zonder citaten. Geen beeld van, maar wel beelding’.
De toegang is een heuse stadspoort die de passage naar het besloten domein met zijn
centrum als silhouet aan de einder markeert. Ze schept afstand en nabijheid,
verwachting. Ze geeft maat aan het oneindige van de zee en het zand. Ze is ook op
hun maat gemaakt. Rossi vergeleek zijn akropolis met een kathedraal, hier gaat het
om een echte kathedraal die de vlakte domineert en een punt vastlegt waar alle lijnen
van land en zee samenvloeien. Fragmentatie is hier niet meer voorstelbaar. De hal
en de toren zijn één.
‘Het zou boeiend geweest zijn’, zegt Van Reeth, ‘een gebouw te maken waar de
schepen binnenvaren, vergelijkbaar met een eindstation voor treinen. Op die manier
zou een duidelijke tweeledigheid in
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de constructie kunnen uitgewerkt worden: mensenmaat versus de enorme maat van
het schip, het dak over het schip’. Het verkeer gaat in een rechte lijn op die toren af
tot het midden van de cirkel, daar knikt zijn baan om op de zijkant het gebouw binnen
te komen. Eigenlijk is het er dan al in. Het bevindt zich binnen de muur van de stad.
‘De muur maakt oppervlakte tot ruimte’.
De opbouw van de terminal is bijzonder eenvoudig. De gesloten toren van 170 m
hoogte staat op zich zelf. Hij bevat de gemeenschappelijke diensten die direct op de
functie van de terminal betrokken zijn. De bovenste drie verdiepingen bieden een
panoramisch uitzicht. Hij is ook vuurtoren. In de grote polyvalente hal, die er als het
ware bijgeschoven ligt, kunnen alle mogelijke functies een plaats krijgen. De hal
wordt gedragen door de betonnen silo's die de verticale circulatie opnemen en over
het gebouw verspreiden. Zoals de prachtige maquette al suggereert, is bijzondere
zorg besteed aan de keuze van de materialen en het raffinement van de constructie.
Het contrast tussen de gesloten toren en de transparantie van de hal is opvallend. De
hal is een doorzichtige constructie, een gotische structuur uit repetitieve elementen
opgebouwd. De doorsnede is even helder. In de immense hal hangen vloeren die
naar believen kunnen worden ingevuld. Niet het programma is hier nog bepalend,
maar de constructie.
Op het 15e niveau bevindt zich het restaurant met een wintertuinbellevue die Van
Reeth vergelijkt met de grote stationsrestaurants uit de 19e eeuw. ‘De “buffets de
gare” brachten een theatralisatie teweeg, werden een plaats waarin op een
geprivilegieerde manier een cohabitatie ontstond tussen alle soorten reizigers’. Met
deze passage wordt het eigen karakter van het ontwerp perfect weergegeven.
In al zijn werk is Bob van Reeth met structureren bezig geweest. Niet zozeer het
bouwen of het maken interesseert hem, wel de structurele evidentie. Een gebouw
bestaat niet uit wanden en begrenzingen. Het is een open structuur. En als een wand
wordt gebruikt, zoals de grote cirkel rond de parking, dan heeft die nog in de eerste
plaats een structurerend effect. Van Reeth:
‘Het programma is waar je mee bezig bent, maar wat je bezig houdt is
algemener, globaler. Van de noden en behoeften van een opdrachtgever
weet je dat ze kortstondig zijn, dat ze veranderlijkheid als enige constante
hebben. Vandaar dat je in een ontwerp moet trachten halt te houden waar
het evenement van het wonen opduikt: de structuur mag niet bepaald
worden door de eisen van een specifiek programma. Dat is een thema dat
in mijn werk altijd heeft meegespeeld. (...) Maar door de jaren heen heeft
het bewuster en genuanceerder vorm gekregen. De be-
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tekenis van een gebouw ligt in de structurele elementen die met een zo
groot mogelijke precisie plaats krijgen omdat zij het toeval en de
verbeelding moeten mogelijk maken, omdat je de ruïnes ontwerpt waarvan
steeds wisselende bewoners gebruik maken om er hun eigen leven in te
organiseren, hun eigen opvattingen, smaak en inzichten’.
Architectuur is hier ‘in statu nascendi’. De associatieve beelden gaan op in hun
structurele realiteit. Ze zijn een aanzet tot een ordening die hen overstijgt. Ze zijn
een middel om zich in te schrijven in de herinnering. ‘Architectuur’, zegt Van Reeth,
‘is de herinnering aan wat nooit bestaan heeft’. Zoals een herinnering is architectuur
steeds nieuw en actueel, maar haar reden van bestaan is een eeuwige droom, die
werkelijker is dan wat ooit bestaan heeft. ‘De droom is een herinnering aan dat wat
nimmer is gebeurd’, zegt Johan Daisne.
Zoald de vier andere ontwerpers in deze meervoudige opdracht probeert ook Van
Reeth niet alleen een oplossing te geven aan het gestelde probleem, maar dit probleem
zelf te verheffen tot een probleem van architectuur, een probleem van zingeving van
het bestaan in deze tijd. Alles wordt steeds van het begin af hernomen om het een
toekomst te garanderen.
Het ‘Project Zeebrugge’ krijgt zijn betekenis door de vijf projecten, hebben we
gesteld. Tussen die vijf moest een keuze worden gemaakt. Allen die bij die keuze
betrokken waren, voelden zich daar wat onbehaaglijk bij, want alle vijf projecten
maken voortaan deel uit van het ene project om de haven van Zeebrugge een gezicht
te geven, te personaliseren. De keuze gaat niet om kwaliteitsverschillen maar om
uitspraken over de wijze waarop we onze actualiteit willen redden. Omwille van de
overtuigende wijze waarop Koolhaas het geloof in de toekomst van onze cultuur tot
uitdrukking heeft weten te brengen, heeft de beoordelingscommissie van de
meervoudige opdracht zijn ontwerp ter realisatie aan het havenbestuur voorgedragen.

Eindnoten:
1 Het artikel is een licht aangepaste versie van een tekst die de auteur voordroeg in de Koninklijke
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten, Brussel, 19 maart 1990.
2 ‘Als men even vergeet dat een passagiersschip een vervoermiddel is en het met onbevangen
ogen bekijkt, beseft men te staan voor een belangrijke uiting van durf, discipline, harmonie,
kalme, nerveuze en sterke schoonheid. (...) Het huis van landbewoners vertegenwoordigt een
bekrompen, voorbije wereld. Het passagiersschip is de eerste stap in de richting van een wereld
georganiseerd volgens een nieuwe geest’.
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De lijdensweg van het Sociaal Charter
Het sociale Europa (I)
Jef van Gerwen
Wellicht zullen weinigen het zich nog herinneren, maar in 1989 werd er binnen de
Europese Gemeenschap heel wat gediscussieerd en geschreven over de afkondiging
van een Sociaal Charter. In dat Charter zouden de fundamentele sociale rechten van
de Europeanen formeel worden vastgelegd en gegarandeerd. Uiteindelijk kwam het
niet zover: na maanden touwtrekken en amenderen kwamen de regeringsleiders op
de top van Straatsburg (december 1989) niet verder dan een plechtige verklaring,
zonder enige juridisch bindende kracht, over de fundamentele sociale rechten van
de werknemers. En zelfs deze tekst werd slechts door elf leden, en niet door mevrouw
Thatcher, goedgekeurd. De berg had andermaal een muis gebaard. De actualiteit in
Oost-Europa zorgde ervoor dat dit zure fait-divers al gauw vergeten werd.
Toch loont het de moeite om met enige tijdsafstand op dit onderwerp terug te
komen, want de sociale rechten van de burgers zullen in de relaties tussen Oost- en
West-Europa ongetwijfeld de inzet zijn van een belangrijke politieke strijd. Hoe
sociaal zal de ééngemaakte Europese markt zijn? Welke koerscorrecties of regulatie
aanvaarden de Europeanen op hun zo glorieuze vrije markteconomie? Welke sociale
verworvenheden van de socialistische planeconomie kunnen zij uit de brand slepen?
Dit zijn vragen waarop we voorlopig het antwoord schuldig blijven. Wel bestaat er
een oerwoud van nationale wetgevingen en van internationale verdragen die zich
buiten de instellingen van de Europese gemeenschap afspelen; ook binnen de
Gemeenschap ontbreekt het niet aan partiële richtlijnen en voorschriften. Maar het
zicht op het éne sociale Europa ontbreekt. De geschiedenis van het Sociaal Charter
vertelt ons waarom.

De voorgeschiedenis
Zoals gewoonlijk hebben de huidige vraagstukken een lange voorgeschiedenis. Wat
het Sociaal Charter betreft, begint het verhaal met
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de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap in 1957. De huidige
Europese Gemeenschap ging van start als een strikt-economische gemeenschap (EEG)
in aansluiting op de vroeger opgerichte Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie1. Al die initiatieven ontstonden in
de na-oorlogse periode van scherpe Oost-West-tegenstellingen, sterke economische
expansie, en een ongetemd groei-optimisme. De leden van de Gemeenschap waren
er rotsvast van overtuigd dat het organiseren van een gemeenschappelijke markt met
vrij verkeer van goederen en diensten zoniet het enige, dan toch het doorslaggevend
middel vormde om de bevolking van West-Europa tot een ongekend welvaartsniveau
te voeren. Uit de realisatie van een gemeenschappelijke markt zou de Europese
sociale, politieke en culturele eenheid als het ware automatisch voortvloeien. Het is
niet verwonderlijk dat het sociaal beleid in dit perspectief stiefmoederlijk behandeld
werd. Het Verdrag van Rome (1957) gaf aan de Europese instellingen de bevoegdheid
om enkele sociale maatregelen te nemen die markt-ondersteunend zijn: het regelen
van het vrij verkeer van werknemers, de vrijheid van vestiging, de harmonisering
van de sociale zekerheid van migrerende werknemers en van de bepalingen over
betaald verlof, de gelijke bezoldiging van mannen en vrouwen en de beroepsopleiding
(art. 48-58, 117-121, 128 van het verdrag). Tot een systematisch sociaal beleid, met
inbegrip van een sociale zekerheidsbeleid, tewerkstellingsbeleid en ontwikkeling
van sociaal recht, kwam het echter niet. Dit zijn immers domeinen die de nationale
instanties, politici zowel als sociale partners, zorgvuldig voor zich houden, omdat er
teveel machtsmiddelen en electorale belangen aan verbonden zijn.
In diezelfde periode waren het eerder andere internationale organisaties die bij de
verdediging van de fundamentele rechten een baanbrekende rol vervulden: de
Verenigde Naties, de Internationale Arbeidsorganisatie, en de Raad van Europa. Om
met de laatste te beginnen: de Raad van Europa was reeds in 1949 opgericht, en telde
steeds meer leden dan de Europese Gemeenschap2. In zijn kader werd in 1950 een
Europese Conventie tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden gesloten. Deze wordt gesanctioneerd door een eigen rechtscollege, het
Hof van Straatsburg, waarop niet alleen staten, maar ook individuele burgers een
beroep kunnen doen. In 1961 werd binnen dezelfde instelling ook een Europees
Sociaal Handvest opgesteld, dat in 1965 van kracht werd3. Dit
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Sociaal Handvest bevat reeds de meeste sociale grondrechten waarvan in de recente
discussies binnen de Europese Gemeenschap sprake is, zoals het recht op arbeid, het
recht op vakvereniging en staking, het recht op een billijk inkomen, het recht op
sociale zekerheid, enz. Waarom is de discussie in 1965 niet beëindigd? Omdat, spijtig
genoeg, het Sociaal Handvest niet hetzelfde succes en een gelijke rechtskracht kreeg
als de Conventie over de Mensenrechten van 1951. Door een aantal landen, zoals
België, Luxemburg en Portugal, werd het verdrag niet geratificeerd4, en door anderen
slechts gedeeltelijk. Bovendien kunnen de rechten van het sociaal handvest niet door
de individuele burgers voor het Hof van Straatsburg afgedwongen worden, zoals met
de persoonlijke vrijheidsrechten wel het geval is. Het Handvest bindt alleen staten,
en de controle op de naleving geschiedt in een weinig dwingend systeem van
rapportering en besluitvorming binnen een ministercomité en twee
expertencommissies: een procedure waarvan weinig of geen kracht uitgaat, en die
trouwens mede geleid heeft tot het wegdeemsteren van de Raad van Europa tijdens
het laatste decennium.
Een andere voorloper op het gebied van de sociale regulering zijn de Verenigde
Naties, en één van hun specifieke deelorganisaties, de Internationale
Arbeidsorganisatie (IAO). De Verenigde Naties beschikken over de prachtigste en
meest exhaustieve principiële verklaringen over sociale grondrechten, namelijk de
Universele Declaratie van de Rechten van de Mens (1948), aangevuld door de
Internationale Conventie over de Economische, Sociale en Culturele Rechten (1966).
Deze verklaringen zijn echter juridisch niet afdwingbaar. Iets beter is het gesteld met
de IAO, die sinds 1919 vertegenwoordigers van de werkgevers, werknemers en de
nationale overheden van alle nationale staten samenbrengt om een aantal bindende
afspraken te maken. In haar kader werden reeds 160 verdragen en 170 aanbevelingen
geformuleerd, die door een wisselend aantal leden werden aanvaard. Die vormen,
naast de regels van het Sociaal Handvest, een tweede feitelijke bron voor het bepalen
van een gemeenschappelijke sociale wetgeving in de Europese Gemeenschap, in de
mate dat verschillende lidstaten van de Gemeenschap ze reeds geratificeerd hebben5.
Dat is onder meer het geval met het recht op vrije vakvereniging en op collectieve
onderhandelingen, de gelijkheid van bezoldiging voor mannen en vrouwen, de
afschaffing van dwangarbeid en de regulering van de arbeidsinspectie.
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De kentering
Tegenover de initiatieven van de Raad van Europa en de IAO kon de EEG tot het
midden van de jaren zeventig slechts heel sporadische en partiële realisaties op sociaal
vlak inbrengen. Dit werd door de meeste waarnemers niet als een tekort aangevoeld,
aangezien de bevoegdheden van de Gemeenschap niet op dat vlak lagen. Hierin
kwam echter verandering toen de economische crisis in de tweede helft van de jaren
zeventig in alle hevigheid losbarstte. Het ging hier immers niet alleen om een
economische crisis, een ‘olie’-crisis, of een ‘arbeids’-crisis; wat op het spel stond
was een bepaalde mentaliteit of cultuur: de westerse hegemonie, de onbeperkte
vooruitgang, de verworvenheden van de welvaartstaat. Terwijl door een aantal
bewindslieden en ondernemers het geloof in de vrije markteconomie nog
onvoorwaardelijker werd beleden, eiste een groeiend aantal Europeanen een alternatief
beleid, dat zou afstappen van het primaat van het eng-economische denken, en
voorrang geven aan sociale, ecologische en wetenschappelijke doelstellingen als
zelfstandige componenten van een Europees beleid. Men kon immers niet alle heil
verwachten van het goede functioneren van de gemeenschappelijke markt. Zij die
een alternatief beleid voorstonden, vonden een twijfelachtige, maar machtige
bondgenoot bij een aantal grote ondernemers, die in een stevig uitgebouwde Europese
Gemeenschap hét middel zagen om het hoofd te bieden aan de druk van hun
grootschaliger concurrenten in Japan en de Verenigde Staten. Eén en ander leidde
uiteindelijk tot het project om de Europese Gemeenschap meer armslag te geven op
sociaal gebied (naast het toekennen van andere bevoegdheden op monetair,
technologisch en ecologisch vlak).
Wat het sociaal beleid betreft, gebeurde dit in twee stappen. In 1974 werd een
eerste Sociaal Actieprogramma goedgekeurd, waarbij de Commissie de opdracht
kreeg initiatieven te ontwikkelen op het terrein van werkgelegenheid, de verbetering
van de arbeidsomstandigheden, de inschakeling van de sociale partners bij de Europese
besluitvorming en de participatie van de werknemers in het beleid van hun
ondernemingen. Als gevolg hiervan kregen ook de ‘klassieke’ bevoegdheden van de
Gemeenschap op sociaal vlak een nieuwe impuls: een aantal verordeningen werd
goedgekeurd aangaande de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen, en de
veiligheid en gezondheid van de werkplaats. De zogenaamde structuurfondsen, het
Sociaal Fonds en het nieuw opgerichte Regionaal Fonds, leverden bijkomende
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subsidies voor nationale en regionale initiatieven inzake bestrijding van werkloosheid
en de reconversie van achtergebleven gebieden.
Een tweede stap werd gezet in het midden van de jaren tachtig. Vooral onder
impuls van de Franse socialisten (Mitterand, Delors) werd de idee gelanceerd een
‘Europese sociale ruimte’ uit te bouwen. Indien de éénmaking van een Europese
economische markt een feit zou worden, wat sinds 1985 bekrachtigd werd in de
zogenaamde Europese Akte, of Eenheidsakte - waarbij 1992 als magische streefdatum
ging fungeren -, diende dit gepaard te gaan met een parallelle uitbouw van een
coherent Europees beleid inzake sociale rechtszekerheid. De Europeanen moeten de
garantie krijgen dat zij binnen de ‘grote markt’ onverkort een bepaalde
levensstandaard zullen genieten, wat ook de peripetieën zijn van het
éénmakingsavontuur. Later moesten de ontwerpers van de ‘sociale ruimte’, onder
meer Jacques Delors, die intussen voorzitter van de Commissie geworden was, gas
terugnemen en zich beperken tot formules zoals de ‘sociale dimensie van de interne
markt’ of tot ‘het sociale luik’.
De idee van een coherent beleid inzake sociale rechten kwam nogmaals naar voren
onder het Belgisch voorzitterschap van de Raad in 1987. Toen werd gesproken over
het definiëren van een ‘sociale sokkel’, een lijst van minimale sociale rechten en
voordelen die binnen de 12 lidstaten gegarandeerd moesten worden in
arbeidsakkoorden en wetgeving. Deze ‘sokkel’ is de onmiddellijke voorloper van
het Gemeenschapscharter van 1989.

Het Europees sociaal jargon
Met begrippen zoals ‘sociale ruimte’, ‘sociale dimensie’ en ‘sociale sokkel’ zijn we
in het typische Euro-jargon aangeland. Het zijn termen waarvan de betekenis op het
eerste gezicht evident lijkt, hoewel erg vaag. In het discours van de ingewijden hebben
deze uitdrukkingen echter een specifieke bijbetekenis, die het resultaat is van jaren
politieke strijd, discussies en compromissen. Zonder in dit verband van ‘Newspeak’
te willen spreken, zoals Eliane Vogel-Polsky doet met een allusie op George Orwells
1984, moet ik toch erkennen dat deze termen in de Europese documenten voor de
doorsnee lezer hermetisch blijven. Wie vertrouwd is met de hermeneutiek van
kerkelijke documenten zal dit verschijnsel ongetwijfeld herkennen. Het is een typisch
kenmerk van normatieve teksten, die onder invloed van verschillende fracties herschikt
en herschreven zijn, zodat na de eindredactie de
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tekst er als een lappendeken uitziet en voor uiteenlopende interpretaties vatbaar is.
Ik geef enkele voorbeelden van termen met dubbele bodem die in verklaringen van
het Europese sociaal beleid opgeld maken6:
1. Sociaal. Dit adjectief heeft in het Eurojargon minstens drie verschillende
betekenissen. In de ruimste zin is het synoniem van ‘maatschappelijk’, en duidt het
op het samenleven van alle leden in de gemeenschap. Het sociaal charter zou dus
het charter zijn van alle burgers. In een tweede betekenis slaat de term enkel op de
werknemers en op de organisatie van beroepsmensen: sociale dialoog, sociale partners.
Zo heeft het ‘Sociaal’ Charter van 1989 alleen betrekking op werknemers. In een
derde, nog engere betekenis verwijst ‘het sociale’ uitsluitend naar die complementaire
en corrigerende maatregelen die in aanvulling van het economisch beleid genomen
dienen te worden om de menselijk nadelige effecten van de vrije markt te corrigeren.
Die betekenis heeft ‘sociaal’ b.v. in ‘Europees Sociaal Fonds’. Wie dus spreekt over
het sociale Europa als het Europa van alle burgers, doet al een politieke uitspraak
van een ander gehalte dan degene die het sociale als restcategorie van het economische
hanteert.
2. Sociale ruimte of dimensie: zoals ik hierboven al gesuggereerd heb, is ‘sociale
ruimte’ een begrip uit de Franse socialistische hoek, dat het beeld oproept van een
zelfstandig sociaal beleid, los van de economische politiek. Maar na enig politiek
heen-en-weer gepraat kreeg de term ‘sociale ruimte’ zowel een socialistische inhoud
(een sluitend geheel van Europese sociale regulering en programma's) als een liberale
(de ruimte voor vrij verkeer van werknemers en werkgevers, de ruimte voor
professionele uitwisseling).
Het gevolg was uiteindelijk dat de term ‘sociale ruimte’ in de Europese Akte
vervangen werd door ‘sociale dimensie’. Dit lijkt wel een Salomonsoordeel, omdat
‘dimensie’ tegelijkertijd suggereert dat het sociale beleid een zelfstandige eenheid
vormt binnen de Gemeenschap (er zijn immers vijf dimensies: de economische, de
monetaire, de ecologische, de sociale en de onderzoeksdimensie), én te kennen geeft
dat het maar om één dimensie gaat van de ‘grote gemeenschappelijke markt’. De
marktpromotoren krijgen dus ook hun zin.
3. Economische en sociale samenhang. De niets vermoedende lezer zou vermoeden
dat deze uitdrukking synoniem moet zijn met het bovenstaande, maar dat is niet het
geval. De ‘samenhang’ verwijst naar de regionale politiek binnen de Gemeenschap,
naar de extra-inspanningen die geleverd worden om de regionale verschillen tussen
armere
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en rijkere regio's weg te werken. Om die economische doelstelling te bereiken is het
noodzakelijk dat ook sociale verschillen tussen regio's (in werkloosheid,
beroepsopleiding, arbeidsvoorwaarden) gecorrigeerd worden. Het klassieke instrument
om dit te bereiken zijn de structuurfondsen (sociaal fonds, regionaal fonds,
oriëntatiefonds van de landbouw).
4. De sociale dialoog. Deze term verwijst naar de regelmatige consultaties die in
het kader van het Economisch en Sociaal Comité plaatsvinden tussen
vertegenwoordigers van de werkgevers (UNICE) en de werknemers (CEEP, VEV).
Sinds Jacques Delors voorzitter is van de Commissie (sedert 1985), werden deze
consultaties beschouwd als één van de belangrijkste middelen om het Europees
sociaal beleid uit te bouwen. Over de draagwijdte van de dialoog bestaat echter
onenigheid: vooral de werkgevers zijn gekant tegen het sluiten van Europese
arbeidsakkoorden en tegen een coherente sociale regulatie.
5. Het Europees sociaal model. Dit is een kameleon-term, naar analogie met het
begrip ‘sociale ruimte’. Met ‘model’ bedoelt men niet een ideaal-toestand, maar een
feitelijke configuratie. Concreet gaat het om het respecteren van de eigen gebruiken
en instellingen die Europa in de loop van zijn geschiedenis ontwikkeld heeft, en die
het onderscheiden van andere economische mogendheden, zoals Japan of de
Verenigde Staten. Maar wat is typisch voor Europa? Voor de vakbewegingen, die
deze term het eerst gemunt schijnen te hebben, behoren tot het ‘model’ elementen
zoals de rol van de overheid in het sociaal overleg, de rol van de vakbewegingen, de
participatie van de werknemers in het beleid van de onderneming. Voor de meer
liberaal gezinde werkgevers en hun aanhang heeft het model integendeel eerder
politieke connotaties als democratische besluitvorming, respect voor de vrijheden,
decentralisatie...
6. De sociale sokkel is in zijn doeleinde beperkter dan het ‘model’, hij wil een
aantal minimale gemeenschappelijke rechten bepalen: een grootste gemene deler
van de Europese sociale wetgeving, die men als bodemgrens van rechtszekerheid
wenst te garanderen. Bij de term ‘sociale sokkel’ hoort ook de bijgedachte dat zonder
de garantie van een aantal minimale rechten de verdere ontsluiting van de Europese
markt tot sociale dumping zal leiden. Met dit laatste bedoelt men dat de transnationale
ondernemingen geneigd zullen zijn hun activiteiten te verleggen naar die landen van
de Gemeenschap die de laagste standaard van levens- en arbeidsvoorwaarden hanteren.
Hierdoor zouden de landen met een hogere standaard gedwongen worden afbreuk
te
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doen aan hun sociale verworvenheden.
6. Harmonisatie of convergentie. De Europese Gemeenschap streeft sinds haar
oprichting de groeiende integratie na van de economieën van haar leden. Dat
hoofddoel staat buiten kijf. Wel is er onenigheid over de wijze waarop deze integratie
het best wordt bevorderd. Sommigen menen dat deze integratie de vrucht zal zijn
van een geleidelijke convergentie, een spontaan naar elkaar groeien van wetgevingen
en produktnormen onder impuls van de vrije markt. Een meer regulatieve ingreep
bestemmen zij als ‘uniformisatie’. Anderen, waaronder bijvoorbeeld de meeste
vakverenigingen en Jacques Delors, pleiten juist voor een systematische ingreep van
de politieke overheid om nationale wetgevingen en economische regels op elkaar af
te stemmen. Zij zijn voorstanders van harmonisatie van wetgevingen. De laatste jaren
probeert de Commissie deze tegenstellingen te overbruggen door de zogenaamde
‘nieuwe benadering’. Die houdt in dat men geen uniforme regels vereist, maar enkel
wederzijdse erkenning van equivalentie van reglementering tussen de verschillende
lidstaten.
Deze analyse van het Europees jargon zouden we nog lang kunnen voortzetten. De
bovenstaande voorbeelden verschaffen echter voldoende inzicht om enkele voorlopige
conclusies te trekken. Er bestaan duidelijk twee tendensen in de Gemeenschap op
gebied van de economische politiek: een neo-liberale strekking en een
sociaal-democratische of institutionele strekking. De eerste pleit, zowel om
pragmatische als ideologische redenen, voor zo weinig mogelijk overheidsregulatie,
dus ook zo weinig mogelijk regulatie vanwege de Europese overheid. De tweede
strekking ziet juist in deze regulering het aangewezen instrument om de economische
krachten die door de vrije markt loskomen, effectief bij te sturen.
Deze eerste tegenstelling wordt doorkruist door een tweede, die van politieke aard
is: tussen centralisten en voorstanders van decentralisatie. Sommige politici hebben
er alle belang bij om de besluitvorming inzake sociaal beleid op nationaal of regionaal
vlak te behouden, omdat zij zo hun kiespubliek beter aan zich kunnen binden, of
omdat hun traditionele machtsbasis gelegen is in lokale verenigingen. Een
gelijksoortige reflex kan men ontwaren bij sommige vakbewegingen, die hun sterke
positie op nationaal vlak niet wensen te verliezen door teveel sociale materies naar
het Europese niveau over te hevelen. Het zou dus te simpel zijn te beweren dat alleen
Mevrouw Thatcher, of alleen de neo-liberale aanhang waarvan zij een boegbeeld is,
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er belang bij hebben een coherent sociaal beleid van de Europese gemeenschap te
boycotten. Eerder is het zo dat heel wat pressiegroepen van allerlei aard zich kunnen
verschuilen achter de obstructiepolitiek van de regering Thatcher om zelf geen kleur
te hoeven bekennen.

Waarom de berg een muis gebaard heeft
In het licht van het voorgaande wordt het duidelijk waarom het project van een charter
van de sociale grondrechten binnen de Gemeenschap strandde op een niet-bindende
verklaring van elf van de twaalf leden van de Raad. Dezelfde tegenstellingen en
tendensen die zojuist beschreven werden, staken immers ook bij dit project het hoofd
op. Merkwaardig genoeg ging de discussie daarbij niet zozeer over de inhoud, als
wel over de vorm van het charter. De inhoud van een verklaring over sociale
grondrechten ligt immers nagenoeg vast, en volgt de lijn van de verdragen van de
VN, de IAO en het Handvest van de Raad van Europa. De meeste lidstaten van de
Europese Gemeenschap hebben deze internationale verdragen geratificeerd of
garanderen deze rechten in hun nationale constituties en wetgevingen. Dit betekent
uiteraard niet dat er geen juridische verschillen meer bestaan tussen de nationale
wetgevingen, of dat de harmonisatie van de bestaande sociale wetgevingen geen
problemen meer stelt. De zwaarste klip die omzeild moet worden, ligt echter op het
gebied van de juridische afdwingbaarheid. Zijn de Europese staten, en hun
socio-economische pressiegroepen, bereid om, naar analogie van de Europese
Conventie over de rechten van de mens, toe te laten dat individuele burgers en
verenigingen naar een Europees gerechtshof kunnen stappen om de toepassing te
verkrijgen van een Europees recht op arbeid, op inkomen, op medische zorg, op
huisvesting, enz.? Zowel economische als politieke motieven worden uitgespeeld
tegen dit logische en lovenswaardige alternatief. Een uniforme sociale wetgeving
zou teveel kosten en zou vooral teveel macht en bevoegdheden centraliseren. Ofschoon
de tegenstanders hier graag zwaaien met het doembeeld van de Brusselse bureaucratie,
keert het verzet zich in feite tegen een veel doorzichtiger ‘gevaar’: het gevaar namelijk
dat veel toekenningen van sociale rechten zouden verhuizen uit de sfeer van politiek
dienstbetoon, waarover gevestigde sociale organisaties en politieke partijen controle
uitoefenen, en het voorwerp zouden worden van een algemene rechtsbedeling die
voor alle burgers geldt, of ze nu werknemer, lid van een vakbeweging, en partijlid
zijn, of niet. De vak-
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beweging verzet zich in België nu reeds tegen het inschrijven van sociale grondrechten
in de Belgische grondwet, omdat dit teveel discretiebevoegdheid zou overhevelen
van de paritaire overlegorganen en de eigen organisaties naar de rechtbanken7. Nog
meer verzet rijst er, vanwege politici, werkgevers en werknemers, tegen de uitbouw
van een effectief Europees sociaal rechtssysteem. De voorstanders hebben uiteraard
de redelijkheid en de tijd aan hun kant: een ééngemaakt Europa is niet denkbaar
zonder een systeem van uniforme rechtszekerheid, ook en vooral op sociaal gebied.
Maar tussen die algemene redelijkheid en de concrete politieke wil gaapt nog een
brede kloof.
SCHEMATISCH OVERZICHT VAN DE SOCIALE GRONDRECHTEN
Na de preambule bevat het Gemeenschapscharter van december 1989 de volgende
fundamentele rechten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

recht op vrij verkeer (art. 1-3)
recht op vrije beroepskeuze en -uitoefening (art. 4, 6)
recht op een billijk loon (art. 5)
verbetering van levens- en arbeidsvoorwaarden (art. 7-9)
recht op sociale bescherming (art. 10)
vrijheid van vereniging en collectief overleg (art. 11-14)
recht op beroepsopleiding (art. 15)
gelijke behandeling van mannen en vrouwen (art. 16)
recht op voorlichting, raadpleging en inspraak (art. 17-18)
bescherming van de gezondheid en de veiligheid in het arbeidsmilieu (art. 19)
bescherming van minderjarige werknemers (art. 20-23)
recht op pensioen (art. 24-25)
integratie van gehandicapten in het beroepsleven (art. 26)

Wat in vergelijking met gelijksoortige verklaringen (het Sociaal Handvest van de
Raad van Europa, en de Verklaring van het Europees Parlement over de fundamentele
rechten van 12 april 1990) ontbreekt, zijn de volgende grondrechten:
1. het recht op arbeid (Soc. Handvest, art. 1)
2. de reglementering van de arbeidsduur (Soc. Handvest, art. 2)
3. regeling van zwangerschap en moederschap voor werkneemsters (Soc. Handvest,
art. 8)
4. alle sociale grondrechten voor niet-werkenden; rechten van de burger op:
-

bestaanszekerheid (Soc. Handvest, art. 13-14)
sociale zekerheid (Soc. Handvest, art. 12)
gezondheidszorg (Soc. Handvest, art. 11-13)
onderwijs (Eur. Parl., art. 16)
huisvesting (Eur. Parl., art. 15)
consumentenbescherming (Eur. Parl., art. 24)
gezond milieu (Eur. Parl., art. 24)
gezinsrechten (Soc. Handvest, art. 16; Eur. Parl., art. 7)
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Als gevolg van deze situatie is het voorstel van een Gemeenschapscharter in de loop
van 1989 steeds verder afgezwakt in de verschillende gremia, raden en commissies
waarin het werd geamendeerd. Het eerste advies van Het Economisch en Sociaal
Comité aan de Commissie voorzag nog in een echt charter van fundamentele rechten
voor alle burgers; in de finale versie gaat het enkel nog om de rechten van de
werknemers (hoewel men ook hierin inconsequent is: art. 10 en 23 van het charter
handelen over het recht op inkomen van werklozen en over het recht op sociale en
medische bijstand aan bejaarden zonder pensioen). Verder drongen
vertegenwoordigers van de vakbeweging en van het Europees Parlement aan op een
verklaring over de grondrechten in de vorm van een verordening. Een verordening
is in de Gemeenschap de besluitvorm met de sterkste juridische draagkracht: een
verordening krijgt onmiddellijk kracht van wet in alle lidstaten en geldt zowel
tegenover individuele burgers als tegenover de staten. Uiteindelijk werd het charter
niet als verordening aangenomen, ook niet als richtlijn, zelfs niet als aanbeveling of
advies, maar alleen als een plechtige, niet-bindende verklaring.
Het enige lichtpunt in deze evolutie werd geleverd door de Commissie. Toen het
in november 1989 duidelijk was dat het project deze weg zou opgaan, stelde de
Commissie voor om via een Politiek Actieprogramma een aantal punten uit het
Charter in regels om te zetten. In die zin heeft ze een geheel van 47 voorstellen
geformuleerd8. Alle commentatoren zijn het er echter over eens dat deze oplossing,
hoe lofwaardig ook, niet leidt tot een sluitende garantie van de sociale grondrechten
voor alle Europeanen. De Commissie kan immers langs deze weg geen regulering
invoeren op domeinen die het EEG-verdrag niet voorziet: slechts een klein gedeelte
van de 47 voorstellen krijgt de bindende juridische vorm van een verordening of
richtlijn; andere
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voorstellen blijven op het niet-bindende niveau van aanbevelingen of van
‘mededelingen’. Bovendien moeten al deze voorstellen de lange weg volgen van de
raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en van het Parlement, en van de
goedkeuring door de Raad, al dan niet unaniem of met een gekwalificeerde
meerderheid. Unanimiteit betekent meestal dat een voorstel niet, of slechts in zeer
afgezwakte vorm wordt goedgekeurd. Maar ook zonder speciale hindernissen leidt
dit soort procedure tot een jarenlang politiek en administratief touwtrekken met heel
uiteenlopend resultaat.
Het eindresultaat van dit Programma is dan ook in hoge mate voorspelbaar. Tegen
eind 1992 zal het sociale Europa nog niet bestaan, in die zin dat geen sluitend geheel
van sociale rechten binnen de Gemeenschap gegarandeerd zal worden. Wat wel
gerealiseerd zal zijn, zal de vorm aannemen van een lappendeken van partiële en
punctuele maatregelen, heel ongelijk in rechtskracht en waarde. Men zal allicht
vooruitgang geboekt hebben op de klassieke domeinen waarin de regelbevoegdheid
van de Commissie in het verleden sterk is uitgebouwd: de veiligheid en gezondheid
op de werkplaats, de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen, de beroepsvorming,
en het vrij verkeer. Weinig of geen vooruitgang zal echter geboekt worden op andere
punten, zoals het recht op bestaanszekerheid, de harmonisatie van sociale zekerheid,
de rechten van niet-werknemers zoals bejaarden en minderjarigen, het recht op
onderwijs en de gezondheidszorg.
Tussen deze twee uitersten bevindt zich het recht op arbeid, en de bijbehorende
regulatie van de arbeidsvoorwaarden: arbeidsduur, deeltijdse arbeid, medebeheer,
beveiliging tegen collectief ontslag. Op dit punt zal de politieke strijd zich in de
komende jaren waarschijnlijk toespitsen. Veel zal hierbij afhangen van de brede of
restrictieve interpretatie die de Commissie, en het Europees Hof, geven aan artikelen
100 A en 118 A van het Verdrag9.

Voorlopige conclusie
Veel commentatoren, en vooral de intellectuelen die een meer principieel en
afstandelijk standpunt innemen in het overschouwen van de Europese scène, hebben
de neiging zich ontgoocheld af te wenden van deze ontwikkeling. Het
Gemeenschapscharter en het huidige Actieprogramma worden afgedaan als een
doekje voor het bloeden. Ik meen dat die beoordeling niet terecht is. Vooreerst is en
blijft de Gemeenschap een politiek forum dat ‘van nature’ verdeeld is volgens de
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lijnen die ik hierboven kort geschetst heb. Dat dit tot vertragingsmanoeuvers,
contradicties en compromissen leidt is een onvermijdelijk gegeven van alle politiek,
hoe moeilijk te verteren ook voor theoretische denkers. Ten tweede moet men de
instellingen van de Gemeenschap, en meer bepaald de Commissie, niet verwijten
dat zij blijven werken binnen de beperkte bevoegdheden die het Verdrag hun verleent.
Dat - terechte - verwijt moet men sturen naar de regeringen van de lidstaten, en naar
de machtige pressiegroepen van werkgevers en werknemers die voorlopig niet bereid
zijn de bevoegdheden van de Gemeenschap zó uit te breiden dat de effectieve garantie
van een coherent geheel van sociale grondrechten mogelijk is. Een dergelijk Europees
beleid veronderstelt echter niet alleen macht en kortzichtige berekening van
eigenbelang, maar een politieke visie op het Europees algemeen welzijn die blijkbaar
niet voldoende aanwezig is. In een volgende bijdrage willen we op deze belangrijke
lange-termijnvraag ingaan: hoe kan men het gemeenschappelijk goed van de
Europeanen zo concipiëren dat de garantie van de sociale grondrechten een essentiële
politieke doelstelling wordt?

Eindnoten:
1 De courante benaming ‘Europese Gemeenschap’ is in feite een verzamelwoord voor drie juridisch
te onderscheiden gemeenschappen: de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS,
1951), de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM, 1957) en de Europese
Economische Gemeenschap (EEG, 1957). De Europese Akte (Eenheidsakte) van 1985 bekrachtigt
de eenheid van deze gemeenschappen, en voegt er een nieuw orgaan aan toe: de Europese
Politieke Samenwerking voor het buitenlands beleid.
2 De Europese Economische Gemeenschap ging van start met zes leden: Frankrijk, Italië,
West-Duitsland en de Benelux. In 1973 kwamen daar Ierland, Groot-Brittannië en Denemarken
bij, en in de jaren tachtig Griekenland, Spanje en Portugal. De Raad van Europa telde bij de
aanvang 10 leden; voor het ogenblik zijn het er meer dan twintig, waaronder de 12 EG-lidstaten.
3 Opletten dus voor spraakverwarring: wanneer men spreekt over een Europees Sociaal Charter,
kan het zowel gaan over het Sociaal Handvest van de Raad van Europa van 1961 als over het
‘Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werkenden’ van de Europese
Gemeenschap van december 1989.
4 Pas dit jaar heeft België de nodige stappen gezet om het Handvest te ratificeren, nadat het door
sommige Europese partners gewezen werd op zijn inconsequent gedrag. België toonde zich
immers sinds verscheidene jaren een groot voorstander van het opstellen van een sociaal charter
binnen de Europese Gemeenschap, maar heeft anderzijds een deplorabele staat van dienst in
het (niet) ratificeren van internationale verdragen, of het nakomen van EG-verplichtingen.
5 Voor een overzicht van de relevante ratificaties, zie Eliane Vogel-Polsky, L'Europe Sociale
1992: illusion, alibi ou réalité?, Studie voor het Belgisch Staatssecretariaat voor Europa, Brussel,
februari 1990, p. 53; en De sociale dimensie van de interne markt, voortgangsrapport van de
Inter-service groep, Europese Gemeenschappen, Luxemburg, 1988, bijlage 9, p. 107.
6 Eliane Vogel-Polsky, o.c., pp. 7-15 en 25.
7 De Standaard, 30 maart 1990: Vakbonden tegen opname sociale rechten in grondwet.
8 Mededeling van de Commissie, COM (89) 569 final, Brussel, 29 november 1989.
9 Eliane Vogel-Polsky, Quel futur pour l'Europe sociale après le sommet de Strasbourg?, in
Droit Social, 1990, nr. 2, pp. 219-227; Anne Raulier en Guy Deregnaucourt, Les politiques
sociales de la communauté Européenne, Dossier CRISP, nr. 1267-68, 1990.
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Anachronisme of schrikbeeld?
Nationalisme op de Balkan
Raymond Detrez
Nationalisme is - in de neutrale, ‘technische’ betekenis - een politieke theorie die er
van uitgaat dat elk volk in een eigen nationale staat moet leven (in het slechtste geval
een deelstaat binnen een federaal verband). Dit impliceert dat de grenzen tussen de
(nationale) staten samenvallen met de etnische grenzen. Als dit niet het geval is,
stellen nationalisten, dan komen daar moeilijkheden van1.
Het ideeëngoed van het nationalisme wordt thans door iedereen, zelfs door degenen
die zichzelf als anti-nationalisten beschouwen, voetstoots aangenomen. Al bestaat
het concept van de nationale staat pas sinds het einde van de 18e eeuw en heeft het
dus geenszins een eeuwig of categorisch karakter, toch is er zo goed als niemand die
het ‘heilige’ recht van een volk om in zijn eigen nationale staat te leven in twijfel
trekt. Iedereen raakt wel eens opgewonden over de ‘onrechtvaardigheid’ van sommige
nationale grenzen.
De geldigheid van grenzen tussen nationale staten wordt betwist wanneer die
grenzen afwijken van de etnische grenzen. Nu zijn etnische grenzen nergens met
onomstotelijke nauwkeurigheid te trekken, zodat rechtvaardige grenzen een illusie
zijn. De mate waarin staatsgrenzen en etnische grenzen kunnen samenvallen verschilt
weliswaar van plaats tot plaats. Aan de uitzonderlijke klaarheid van de taalgrens in
België hebben Vlamingen en Walen het te danken dat hún etnisch conflict altijd
binnen de perken van het verbale geweld is gebleven. Op de Balkan daarentegen zijn
de etnische grenzen van een spreekwoordelijke complexiteit: er leeft een ‘macédoine’
van volkeren.

Etnische grenzen - staatsgrenzen
Die complexiteit werd in de eerste plaats veroorzaakt door de geografische
vermenging van de diverse etnieën als gevolg van de grote
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mobiliteit. Massale migraties na oorlogen en natuurrampen kwamen veelvuldig voor,
niet alleen in de eerste eeuwen na Christus, ten tijde van dé volksverhuizingen, maar
ook in de Byzantijnse periode en nog later, na de Osmaanse bezetting van het
schiereiland. De Walachen - een met de Roemenen verwant volk ten zuiden van de
Donau, dat tot aan de Tweede Wereldoorlog een half nomadisch bestaan leidde waren over het hele schiereiland in voortdurende beweging. Roemenen voegden zich
in grote aantallen bij hun (waarschijnlijk schaarse) volksgenoten in het door de
Hongaren veroverde Transsylvanië. Turken koloniseerden Thracië en de Dobrogea
(gebeid ten zuidoosten van de Donaudelta). Serviërs staken de Donau over en
vestigden zich in de Vojvodina en Zuid-Hongarije. Albanezen trokken vanuit het
huidige Noord-Albanïe naar Kosovo en Macedonië; in zuidelijke richting zwermden
ze uit via Thessalië tot in Attika. Bulgaren zochten een nieuw vaderland in Bessarabië,
Grieken vormden de culturele en sociale bovenlaag in de steden op het hele
schiereiland, enz.
De situatie werd nog gecompliceerder door de islamisering van de christelijke
bevolking in Bosnië, Noord-Albanië, de Dobrogea, het Rodopengebergte, Thracië,
Macedonië en andere gebieden. Die islamisering gebeurde niet systematisch of
doelgericht, maar leidde op den duur toch tot een verschuiving in het etnische
bewustzijn van omvangrijke volksdelen.
Verwarring bestond niet alleen op de kaart, maar ook in de hoofden van de mensen.
Het voor de middeleeuwen typerende gevoel van religieuze verbondenheid - met de
communitas christiana of een andere - werd in het Osmaanse rijk nog aangescherpt
door de instelling van de millets (religieuze gemeenschappen), waarin de gelovigen
werden ondergebracht op basis van de doctrinaire verschillen tussen de kerken waartoe
ze behoorden, zonder etnisch onderscheid. Orthodoxe Albanezen, Bulgaren, Grieken,
enz. behoorden tot de Rum milleti (de Roomse, d.w.z. de Byzantijnse kerk), Georgiërs
en Armeniërs hadden hun eigen millet, net als Kopten; er bestond ook een (niet
officieel erkende) joodse millet. Elke millet was administratief, juridisch en fiscaal
in zeer grote mate en doctrinair absoluut autonoom.
Het samenleven van alle orthodoxe christenen in één niet territoriaal, maar
psychologisch scherp omlijnde religieuze gemeenschap binnen de grenzen van een
islamitische staat leidde tot een vervaging van het etnische bewustzijn. Omdat Grieken
in de kerkelijke bestuursapparatuur een dominerende rol speelden en ook omdat zij
economisch en cultureel op de Balkan de toon aangaven, noemden alle or-
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thodoxe christenen zich in bepaalde omstandigheden Grieken - en ze werden ook zo
genoemd in verhalen van westerse reizigers -, zoals ook alle moslims, of ze nu
Albanezen, Bulgaren, Grieken of Serviërs waren, zich Turken noemden en ook door
anderen en door elkaar als zodanig beschouwd werden. Vooral onder de moslims,
waar de nationale bewustwording trager en moeizamer verliep, heeft dit op den duur
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ook tot etnische identificatie met de Turken geleid. Die verwarring maakte het
uitvoeren en interpreteren van volkstellingen - ooit de geliefkoosde bezigheid van
lokale nationaal-bewogen etnografen - tot een zeer delicate aangelegenheid. Wat een
geënqueteerde opgaf als zijn nationaliteit hing grotendeels af van de context, waarin
hem die vraag gesteld werd - en door wie, en waarom2.
In zulke geografische en psychologische omstandigheden is het onmogelijk
‘rechtvaardige’ staatsgrenzen te trekken, omdat de etnische grenzen nauwelijks te
achterhalen zijn en de etnische zones elkaar overlappen. Het is overigens nog de
vraag of er ooit geprobeerd is om rechtvaardige grenzen te tekenen. De Balkanstaten
zijn het resultaat van verdragen van de grote mogendheden met de Sublieme Porte.
Vooral Rusland en het Habsburgse rijk waren al van in de 18e eeuw militair bij de
‘oosterse kwestie’ betrokken. Die vredesverdragen zijn in het beste geval
compromissen, maar meestal weerspiegelen ze toevallige, tijdelijke
machtsverhoudingen.
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Het congres van Berlijn
Om de zaak niet nodeloos te compliceren kunnen we stellen dat de huidige grenzen
tussen de Balkanstaten het resultaat zijn van twee verdragen, of beter van één verdrag
en één tros verdragen: 1. het verdrag van Berlijn in 1878 en 2. de verdragen van
Versailles, omvattende het verdrag van Saint-Germain en van Neuilly in 1919 en
van Trianon en Sèvres in 1920, welke, voor zover ze betrekking hadden op de
gebieden ten zuiden van de Donau, grotendeels de bepalingen van het verdrag van
Boekarest, gesloten in 1913 na de Balkanoorlogen, bevestigden (het verdrag van
Sèvres werd niet geratificeerd en in 1923 vervangen door het verdrag van Lausanne).
Het verdrag van Berlijn, ondertekend op 1 juli 1878, corrigeerde het verdrag van
San Stefano, dat de belligerenten Rusland en het Osmaanse rijk op 3 maart van
hetzelfde jaar hadden gesloten. Het verdrag van San Stefano creëerde een
onafhankelijke Bulgaarse staat die, althans in de ogen van de Bulgaren, de gehele
Bulgaarse etnische zone omvatte. De westerse mogendheden, bevreesd voor de
Russische invloed in een Bulgaarse staat die door zijn omvang het hele schiereiland
beheerste, drongen aan op een herziening van het verdrag. In Berlijn werd Bulgarije
verdeeld in drie delen: een Vorstendom Bulgarije, vazalstaat van de Sublieme Porte,
Oost-Roemelië, autonoom gebied binnen het Osmaanse imperium, en Macedonië,
dat weer gewoon deel uimaakte van het imperium. Oost-Roemelië werd al in 1885
door het Vorstendom Bulgarije geannexeerd, zonder dat de sultan daartegen veel
wilde of kon ondernemen. De aanhechting van Macedonië zou een Bulgaarse obsessie
worden.
Het verdrag van Berlijn vormde de bekroning op het onafhankelijkheidsstreven
van nog enkele andere Balkanstaten. Servië, dat tot dan toe slechts de pasjalik
(bestuurlijk gebied) van Belgrado en enkele gebieden ten zuiden daarvan had omvat,
verwierf de streek van Nis en werd een onafhankelijk koninkrijk. Het prinsbisdom
Monte Negro werd eveneens van vazalstaat tot onafhankelijk landje gepromoveerd,
waarbij het enkele overwegend door Albanezen bewoonde gebieden mocht annexeren.
De twee Roemeense vorstendommen Walachije en Moldavië (dat in 1812 Bessarabië,
het gebied ten oosten van de Dnestr, aan Rusland had verloren), beide eveneens
vazalstaten van de Porte, die al sinds 1959 een personele unie vormden, werden
eveneens onafhankelijk. Alleen Griekenland, dat al sinds 1830 onafhankelijk was
en sindsdien enkele keren zijn territorium fors had uitge-
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breid, kreeg dit keer niets.

Een Macedonische kwestie
Binnen de grenzen van deze nieuwe staten leefden etnische minderheden, maar die
stelden geen problemen. Het ging voornamelijk om Turken, die ofwel naar het
Osmaanse rijk emigreerden ofwel zo onopvallend mogelijk probeerden te blijven.
Andere groepen waren te diffuus of te weinig talrijk om een bedreiging te vormen.
De minderheidsproblemen stelden zich vooral extern: buiten de grenzen van de
nationale staten bevonden zich nog uitgestrekte door volksgenoten bewoonde
gebieden, die in de geest van het nationalisme aangehecht dienden te worden. Die
gebieden bevonden zich in de lange corridor - Thracië, Macedonië, Albanië en enkele
aangrenzende gebieden tot aan de Adriatische kust -, die het verdrag van Berlijn in
het Europese deel van het Osmaanse rijk had laten bestaan. Vooral Macedonië had
een etnisch zeer heterogene bevolking. Alle Balkanvolkeren meenden ofwel dat dit
gebied zoniet uitsluitend, dan toch overwegend bewoond werd door volksgenoten
en dat ze derhalve het recht hadden het te annexeren, of op zijn minst bepaalde
historische rechten konden doen gelden. Zo werd Macedonië het voorwerp van een
lange en bloedige irredentistische rivaliteit, waarbij het hele schiereiland betrokken
was.
De bevolking van Macedonië was overwegend Slavisch en werd door de Bulgaren
beschouwd als Bulgaars - een standpunt dat door de meeste toenmalige etnologen
op linguïstische basis werd gedeeld. Ook de Macedonische Slaven zelf hadden zich
tot aan het eind van de 19e eeuw nooit anders dan Bulgaren genoemd.
Servië stelde dat Macedoniërs geen Bulgaren maar Serviërs waren, dat Macedonië
in de middeleeuwen tot het Servische rijk had behoord en dat Thessaloniki een
Servische haven moest worden, omdat Servië geen toegang had tot de Dalmatische
kust, die in Habsburgs en Montenegrijns bezit was.
Een aantal Macedonische Slaven, verbitterd over de betuttelende Bulgaarse politiek,
ijverde voor een autonoom, resp. onafhankelijk Macedonië, los van Bulgarije. Ze
proclameerden het bestaan van een apart Macedonisch Slavisch volk met een eigen
geschiedenis. Die stelling werd om tactische redenen ook door Bulgarije bijgetreden.
De Bulgaren hoopten dat een autonoom, resp. onafhankelijk Macedonië net als
Oost-Roemelië makkelijk zou kunnen ingelijfd worden.
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De Grieken noemden de Slavische bevolking van Macedonië ‘bulgarofone
Grieken’, Bulgaars-sprekende, gebulgariseerde Grieken dus. Ze wezen er bovendien
op dat Macedonië al in de oudheid Grieks was (Alexander de Grote was een
Macedoniër), dat de stedelijke bevolking er vergriekst was en de inwoners tot de
Byzantijnse kerk (de Rum milleti) behoorden.
De Albanezen wezen op de talrijke aanwezigheid van Albanezen in Macedonië.
De liga van Prizren had al in 1878 geëist dat de twee Macedonische vilayets
(provincies) Skopje en Bitola deel zouden uitmaken van een Albanees autonoom
gebied binnen het Osmaanse rijk. Veel hadden de Albanezen echter voorlopig nog
niet in de pap te brokken; ze hadden nog niet eens een eigen staat.
Roemenië tenslotte steunde het Walachse nationalistische streven o.l.v. Margarit
Apostol, zonder uiteraard serieuze aanspraken te kunnen doen gelden op een gebied,
vele honderden kilometer van Roemenië verwijderd.
Decennia lang voerden de betrokken partijen in Macedonië een culturele en
politieke propaganda-oorlog, waarbij ze er niet voor terugdeinsden hun argumenten
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door allelei vaak dubieuze guerillalegertjes middels terreur kracht bij te zetten. De
kwestie bleek onoplosbaar. Tenslotte kwamen Bulgarije, Griekenland en Servië
overeen Macedonië en de rest van wat er van het Osmaanse rijk in Europa restte
onder elkaar te verdelen, na samen de Turken naar Azië te hebben verdreven.
Montenegro, begerig naar een stuk van Albanië, sloot zich bij het bondgenootschap
aan. In 1912, tijdens de Eerste Balkanoorlog, werden de Turken teruggedreven tot
in Oost-Thracië.
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Over de verdeling van Macedonië waren slechts vage afspraken gemaakt en zelfs
die konden niet worden nagekomen. In november 1912 immers verklaarden de
Albanezen hun land onafhankelijk en erkende een aantal westerse mogendheden
Albanië. Servië en Griekenland, die gerekend hadden op resp. Noord- en Zuid-Albanië
en zich daarom met een kleiner deel van Macedonië tevreden hadden gesteld, eisten
nu een groter deel. Bulgarije voelde zich verongelijkt en viel in 1913 zijn voormalige
bondgenoten aan (Tweede Balkan - of Bondgenotenoorlog). Roemenië sloot zich bij
de anti-Bulgaarse coalitie aan: het deed afstand van zijn aanspraken op Macedonië
in ruil voor een stuk van de Bulgaarse Dobrogea.
Bulgarije werd verslagen en kreeg door de Vrede van Boekarest in 1913 maar een
klein hoekje van Macedonië (het Pirin-gebergte). De rest werd verdeeld onder Servië
en Griekenland, dat zo in het bezit kwam van de havenstad Thessaloniki. Bulgarije
verwierf alsnog West-Thracië, met de haven Dedeagac (Alexandhroupolis), maar
moest het zuiden van de Dobrogea afstaan aan Roemenië. Albanië, waarvan de
grenzen al in London in 1912 waren getekend, werd nu ook door de andere
Balkanlanden erkend, zij het niet van harte. Kosovo, een gebied waar overwegend
Albanezen leefden, werd ondanks Albanese protesten, toegewezen aan Servië.
Noord-Epirus, waarop Griekenland tot in 1927 aanspraken maakte, bleef Albanees.

De verdragen van Versailles
Tijdens de Eerste Wereldoorlog deed een aantal Balkanlanden pogingen om de
gebieden die, althans naar eigen mening, door volksgenoten werden bewoond, alsnog
aan te hechten. Of ze die territoriale aanwinsten na de oorlog behielden hing in de
eerste plaats af van hoe de oorlog voor hun westerse bondgenoot was afgelopen.
Bulgarije, bondgenoot van Duitsland, werd voor zijn poging om tijdens de Eerste
Wereldoorlog alsnog Macedonië te annexeren, in Neuilly gestraft met de verplichting
vier kleine gebiedsdelen aan het pas gestichte Joegoslavië af te staan; in 1923 in
Lausanne werd West-Thracië, dat sinds de oorlog door de Geallieerden was bezet,
definitief toegewezen aan Griekenland. Griekenland had in Sèvres aanzienlijke Turkse
gebieden aan de Bosporus en in Klein-Azië verworven, waardoor 's lands stoutste
nationalistische doelstellingen waren gerealiseerd. Na de zgn. Grote Katastrofe (de
nederlaag van de Griekse troepen tegen de Turken in Anatolië) moest het die gebieden
in 1923 weer afstaan. Voor
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het overige werden in het zuiden van de Balkan de grenzen behouden zoals ze al
door het Verdrag van Boekarest in 1913 waren getrokken. Ingrijpender waren de
grensverleggingen in het noorden, waar na de ineenstorting van het Habsburgse rijk
nieuwe staten ontstonden en enorme territoria bij bestaande staten werden aangehecht.
Met de creatie van Joegoslavië vormden Slovenië, voormalig Oostenrijks gebied,
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Kroatië, voormalig Hongaars gebied, Servië en Monte Negro één staat. De Vojvodina,
eveneens voormalig Hongaars gebied, waar een Servische meerderheid leefde, werd
bij Servië (dus bij Joegoslavië) gevoegd (herinneren we eraan dat ook Kosovo en
Macedonië sinds 1913 deel van Servië uitmaakten). Roemenië verwierf, los van de
Verdragen van Versailles, in 1918 Bessarabië, tot dan toe Russisch, en werd in 1920
in Trianon uitgebreid met Transsylvanië, voormalig Hongaars gebied met een
Roemeense meerderheid.

Minderhedenproblemen
Ondanks alle plechtige verklaringen over het zelfbeschikkingsrecht der volkeren
weerspiegelden de nieuwe staatsgrenzen vooral de machtsverhoudingen in Europa.
Ze vielen allerminst samen met de etnische grenzen. Van het gevaar dat de daardoor
ontstane etnische minderheden inhielden, was men zich terdege bewust. In de verdra-
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gen werden soms clausules opgenomen, waarin de eerbiediging van de nationale
rechten van de minderheden zoniet gegarandeerd, dan toch beloofd werd. Zelfs
werden bepaalde, weinig fijngevoelige oplossingen van minderhedenproblemen
voorgeschreven. Het geprefereerde middel was de bevolkingsruil, eufemistisch
‘vrijwillige emigratie’ genoemd.
Het verdrag van Neuilly schreef zo'n ruil voor tussen Bulgarije en Griekenland;
met het verdrag Mollov-Kafandaris deden beide landen het in 1927 op eigen houtje
nog eens over. Ca. 35.000 Grieken (uit de kuststreek en het zuiden van het land)
verlieten Bulgarije, waardoor hun totale aantal in Bulgarije tot O,1% daalde. Enkele
honderdduizenden Bulgaren verlieten Grieks Thracië en Macedonië. Slaven die liever
bleven moesten schriftelijk verklaren dat ze Grieken waren en deden daarmee afstand
van alle nationale rechten. Wat niet heeft kunnen beletten dat er tot vandaag in
Noord-Griekenland op het platteland nog veel Slavisch wordt gesproken.
Na de nederlaag van de Griekse legers in Anatolië in 1923 werden ongeveer
anderhalf miljoen Grieken uit Turkije gezet; bijna 380.000 Turken verlieten
Griekenland. Alleen in de streek van Komotini bleef een minderheid bestaan van
een honderdduizendtal Turken - waarvan een flink deel bestond uit geïslamiseerde
en in mindere of meerdere mate verturkste Slaven. Met hun aanwezigheid heeft
Griekenland het de laatste tijd weer moeilijk.
In het beste geval werden de minderheden tijdens het interbellum met rust gelaten.
De Turken in Bulgarije en de Hongaren in Roemenië konden eigen scholen openen
en boeken, tijdschriften en kranten uitgeven. Meestal echter probeerde men, ondanks
de afspraken gemaakt in Versailles, de minderheden op een repressieve manier te
assimileren. Griekenland en Turkije voerden een politiek van etnische
homogenisering: binnen hun grenzen leefden officieel enkel Grieken, resp. Turken
en het officiële gebruik van andere talen dan Grieks, resp. Turks was verboden. Het
repressiefst werd opgetreden in Servië ten aanzien van de Albanezen en de
Macedoniërs. Velen van hen emigreerden, de Albanezen naar Turkije, de Macedoniërs
naar Bulgarije.

De Tweede Wereldoorlog: een nieuwe kans
De internationale politieke constellatie tijdens de Tweede Wereldoorlog bood een
aantal revisionistische staten in Zuidoost- en Centraal-Europa de kans om tegemoet
te komen aan hun nationalistische
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frustraties. Hongarije, dat door de verdragen het meest gehavend was, kreeg in
uitvoering van de Tweede Scheidsrechterlijke Uitspraak in Wenen in 1940 het noorden
van Transsylvanië terug en verwierf na de capitulatie van Joegoslavië in 1941 de
Vojvodina (zonder de Banat in het oosten, dat aan de lokale Duitse minderheid werd
toevertrouwd). Ook Duitslands andere bondgenoot, Bulgarije, deed zijn voordeel.
In 1940 gaf Roemenië onder druk van de Nazi's het zuiden van de Dobrogea terug
en in 1941 verwierf Bulgarije de controle over het grootste deel van Macedonië en
over West-Thracië, waarmee het ‘Bulgarije van San Stefano’ gerestaureerd was.
Albanië, dat sinds 1939 door Italië bezet werd, kreeg het resterende deel van
Macedonië plus Kosovo. Ook daarmee was, zij het onder Italiaanse betutteling, de
oude droom van een ‘Groot-Albanië’ werkelijkheid geworden.
De oorlog liep echter slecht af voor de As-mogendheden en hun bondgenoten
moesten hun territoriale aanwinsten weer inleveren. Vergeleken met de vooroorlogse
situatie was Roemenië de grote verliezer. Het zuiden van de Dobrogea bleef Bulgaars;
Bessarabië werd weer aangehecht bij de Sovjetunie. Andere noemenswaardige
grensverschuivingen waren er niet.

Een mislukte kans: een Balkanfederatie
Vooral ter linkerzijde was er vlijtig gezocht naar een andere aanpak van de nationale
spanningen op de Balkan. De Comintern had, met wisselende intensiteit naargelang
de politieke conjunctuur, aangestuurd op de stichting van een Balkanfederatie,
waarvan Bulgarije, Joegoslavië, Albanië en zelfs Griekenland deel uit zouden maken.
Binnen deze federatie zou Macedonië een aparte deelrepubliek vormen en Kosovo
bij Albanië gevoegd worden. Om zo'n federatie mogelijk te maken erkende de
Bulgaarse Communistische Partij, net als de Joegoslavische en de Griekse, al dan
niet van ganser harte, het bestaan van een Macedonische natie. Het bleek echter dat
de Comintern de idee van een Balkanfederatie vooral had gebruikt om de vooroorlogse
‘burgerlijke’ regeringen op de Balkan te jennen. Zodra die federatie binnen handbereik
lag, had Stalin opeens grote bezwaren: een verenigde Balkan zou hij maar moeilijk
kunnen manipuleren. Daarnaast verhinderde de burgeroorlog in Griekenland de
stichting van zo'n federatie en daarmee ook een oplossing van de Macedonische
kwestie. Joegoslavië dat zich als het Piëmont van die federatie beschouwde, probeerde
een tijdlang Albanië als deelrepubliek te inte-
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greren, maar de Albanezen voelden daar niets voor. Na de breuk tussen Tito en Stalin
in 1948 kozen ze haastig de zijde van Stalin om zo definitief van de Joegoslavische
inmenging verlost te zijn. Kosovo bleef Joegoslavisch. Het enige wat de idee van de
Balkanfederatie uieindelijk had opgeleverd was de Joegoslavische deelrepubliek
Macedonië, waarvoor Servië een deel van zijn territorium had opgeofferd.

De minderhedenpolitiek
De jonge communistische regimes op de Balkan toonden aanvankelijk een grote
bereidheid om, in de geest van het ‘proletarische internationalisme’, hun respectieve
minderheden te geven wat hun toekwam. De Hongaren in Roemenië kregen in de
provincies waar ze de meerderheid vormden een zekere autonomie; Bulgarije erkende
de Macedoniërs als een aparte natie en gaf een aantal culturele rechten aan de Turkse
minderheid. In Joegoslavië ging men het verst: de Macedoniërs kregen er een eigen
republiek, de Albanezen een autonoom gebied in Kosovo, de Hongaren in Vojvodina.
Het leek wel een erezaak voor de Joegoslavische regering om de kleinste etnische
groepen culturele autonomie te geven en ervoor te zorgen dat ze alle hun eigen
publikaties, radiouitzendingen e.d. hadden. Doordat de slechte herinnering aan het
vooroorlogse Servische hegemonisme nog levend was, kon men aan het nationalisme,
waarmee aanvankelijk bijna gekoketteerd werd maar dat al vlug uit de pan sloeg,
alleen maar het hoofd bieden door nog verder doorgedreven federalisering. Het was
buigen of barsten. De autonome gebieden Kosovo en de Vojvodina, die deel
uitmaakten van de deelrepubliek Servië, kregen in 1974 de facto dezelfde
bevoegdheden als de deelrepublieken zelf en er werden nog andere regionaliserende
hervormingen doorgevoerd. Daardoor creëerde Joegoslavië een legertje lokale
partijpotentaten die aan het nationalisme hun baan en hun privilegies te danken
hebben en de centrifugale tendensen alleen maar aanmoedigden.
In de andere communistische Balkanlanden nam de bereidwilligheid jegens de
minderheden vlug af. De Macedoniërs waren al in 1956 volledig uit de Bulgaarse
statistieken verdwenen en weer gewone Bulgaren geworden. Deze vlugge ommekeer
werd ongetwijfeld mede in de hand gewerkt door het ideologische geschil tussen
Joegoslavië en Bulgarije, dat na de breuk tussen Tito en Stalin de kant had gekozen
van de Sovjetunie.
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Het nationalisme, dat van in de jaren zestig weer overal de kop opstak, was op een
dubbele manier het gevolg van de destalinisatie. Stalin had de lokale nationalismen
onderdrukt, zogezegd in naam van het proletarische internationalisme, in werkelijkheid
om zijn greep op de satellietstaten te versterken. Toen de ideologische druk van het
stalinisme wegviel kreeg het oude nationalisme, dat onder het volk nog steeds levendig
was, weer een kans. Irredentisme en de angst ervoor speelden daarbij, gezien de
naoorlogse politieke constellatie, een te verwaarlozen rol. Belangrijker was de
omstandigheid dat de communistische regimes na de stalinisatie behoefte hadden
aan een nieuwe legitimatie van hun macht. Die legitimatie leverde het nationalisme.
Onder het communistische regime had de natie haar hoogste bloei bereikt, heette
het. De hele geschiedenis was slechts de voorgeschiedenis van het huidige
socialistische tijdvak. Het sterkst leefde die idee bij Ceausescu, die ooit een eerste
steen tooide met de tekst: ‘Vandaag, 19 augustus, in het 2060e jaar van de vorming
van de gecentraliseerde en onafhankelijke Dacische staat, in het 44e jaar van de
revolutionaire overwinning van de sociale en nationale bevrijding van het Roemeense
volk en de 23e verjaardag van het IXe Congres van de Roemeense Communistische
Partij (waarop Ceausescu tot partijvoorzitter verkozen werd), heb ik (Ceausescu) het
werk geïnaugureerd aan de constructie van het Centrum van de Nationale Raden van
de Democratische Revolutionaire Arbeiders, een nieuw en monumentaal gebouw
dat toegevoegd wordt aan de verwezenlijkingen van deze periode van machtig
bloeiende economie en sociale en culturele bloei van ons socialistisch vaderland’3.
Deze verheerlijking van de natie bracht vanzelf het streven naar etnische
homogenisering met zich. Eén staat, één volk, één partij, één leider - zo luidde de
leuze en minderheden vormden daarbij een storend element. Als reactie tegen de
assimilatiepogingen groeide ook onder de minderheden het nationalisme.
Ceausescu bouwde in de jaren zeventig, onder het mom van
bezuinigingsmaatregelen, de Hongaarse culturele instellingen (onderwijs, publikaties,
theater, radio en TV, enz.) systematisch af, nadat hij al op het einde van de jaren
zestig een einde had gemaakt aan de politieke autonomie. De Duitse minderheid in
Roemenië trof hetzelfde lot nog harder, omdat door de massale verkoop van Duitsers
aan de BRD (7.000 DM. per stuk) de achterblijvers steeds minder talrijk werden en
op den duur geen poot meer hadden om op te staan.
In Bulgarije werden eveneens vanaf het einde van de jaren zeventig
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de Turkse culturele instellingen afgebouwd en tegen het midden van de jaren tachtig
zonder meer afgeschaft. Met het argument dat de Turken in Bulgarije in feite
geïslamiseerde en verturkste Bulgaren waren - alsof dat er na eeuwen nog toe doet
-, werden de ca. 800.000 Bulgaarse Turken in de winter van 1984-1985 gedwongen
hun Turkse namen te verruilen voor Bulgaarse. Nu is een min of meer gedwongen
naamsverandering op de hele Balkan een courante praktijk, maar nooit eerder was
het zo massaal en brutaal gebeurd.
In Joegoslavië provoceerde het Albanese nationalistische streven naar een eigen
republiek Kosovo, los van Servië, een felle Servische reactie: in plaats van een
republiek te worden speelde Kosovo zijn autonomie kwijt - de Vojvodina onderging
herzelfde lot. Door zijn aggressiviteit zette het Servische nationalisme het bestaan
van de hele federatie op het spel. Om historische redenen wordt voor Servië een
dominerende plaats in de federatie opgeëist, wat vooral in Slovenië op fel verzet
stuit. Maar ook de Macedoniërs roeren zich. Ze zijn bevreesd voor een mogelijke
Servische supprematie (ook Macedonië behoorde immers voor de oorlog tot het
Servische grondgebied) én voor het toenemende aantal Albanezen in hun republiek.
Omdat de aanval altijd de beste verdediging is werden in de hoofdstad Skopje enkele
nationalistische betogingen georganiseerd, waarbij ook de oude irredentische
aanspraken op Grieks Macedonië, inclusief Thessaloniki, uit de motteballen werden
gehaald.

Conflictbeheersing
Het kon niet anders of de etnische problemen leidden ook tot internationale
spanningen. Men voelt zich moreel verplicht te protesteren tegen de slechte
behandeling van de volksgenoten in het buurland. Dat protest werd dan weer opgevat
als een inmenging in de binnenlandse aangelegenheden of als een uiting van
irredentisme. De Hongaarse protesten tegen de Roemeense minderhedenpolitiek in
Transsylvanië werd in Boekarest afgedaan als horthyïsme (Horthy was de fascistische
president van Hongarije). Turkse protesten tegen de ‘herdoping’ van de Bulgaarse
Turken werden uiteraard gebrandmerkt als uitingen van panturkisme. De eis ‘Kosovo
- republika’ is de Albanezen in Kosovo natuurlijk ingefluisterd door agenten uit
Tirana.
Toch zijn de controverses tot nog toe niet ontaard in militaire conflicten. Ze worden
doorgaans uitgevochten in eindeloze academische en publicistische
loopgravenoorlogen. Is Macedonisch een Bulgaars
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dialect of een aparte taal? Hebben de Macedoniërs een eigen nationale geschiedenis
of hebben ze zich een stuk Bulgaarse geschiedenis toegeëigend? Bestaat er een
Macedonisch volk? Zo ja, dan worden de Macedonische nationale rechten in Bulgarije
en Griekenland niet geëerbiedigd; zoniet, dan worden in Joegoslavië Bulgaren tot
Macedoniërs gehersenspoeld. Ook het ‘continuïteitsprobleem’ is populair. Leefden
er al Roemenen in Transsylvanië voor de komst van de Hongaren in de 9e eeuw
(Roemeense visie) of was het gebied op dat ogenblik geheel ontvolkt en zijn de
Roemenen pas later gekomen (Hongaarse visie)? Leefden er al Albanezen in Kosovo
voor de komst van de Serviërs in de 5e - 6e eeuw (Albanese visie) of hebben die zich
daar pas in de 17e en de 18e eeuw gevestigd (Servische visie)? Telkens wordt
uitgegaan van het gevaarlijke waanidee dat toestanden en gebeurtenissen van eeuwen
geleden uitsluitsel zouden kunnen geven bij de oplossing van problemen van vandaag:
wie eerst was mag blijven; de anderen zijn ongewenste vreemdelingen.
Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben etnische spanningen alleen op Cyprus tot
een internationaal gewapend treffen geleid, maar ook daar bleven de militaire operaties
in tijd en ruimte beperkt. Dat de conflicten niet escaleerden is ongetwijfeld te danken
aan het bestaan van de twee grote militaire allianties - de NAVO en het Warschaupact
-, die interne conflicten (Cyprus en de Grieks-Turkse controverse aan deze kant, de
Hongaars-Roemeense ruzie om Transsylvanië aan de andere) in naam van de
solidariteit tegenover de vijand wisten te bedwingen. Maar ook conflicten tussen
landen die tot verschillende blokken behoren (het Bulgaars-Turkse conflict over de
Bulgaarse Turken) werden afgeremd om te vermijden dat de allianties in hun geheel
erbij zouden worden betrokken. Conflicten tussen staten waarvan er slechts één tot
een van de allianties behoort (de Bulgaars-Joegoslavische en Grieks-Joegoslavische
tegenstellingen rond Macedonië) of waarvan geen van beide tot een van de allianties
behoort (het Albanees-Joegoslavische conflict rond Kosovo) escaleerden evenmin,
waarschijnlijk omdat de allianties hoe dan ook bij een status quo belang hadden en
geen destabiliserende oorlogen zouden hebben geduld.

Prognoses
Het valt te verwachten dat met de verdwijning van de Oost-West tegenstellingen en
daarmee ook van de zin van de Navo en het War-
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schau-pact, de invloed die beide allianties over het buitenlandse beleid van hun
respectieve lidstaten kunnen uitoefenen aanzienlijk kleiner wordt. In dat geval zouden
controverses rond etnische problemen en de al dan niet vermeende onheuse
behandeling van minderheden gemakkelijk(er) kunnen escaleren tot oorlogen. Daar
staat wel tegenover dat het gevaar dat de hele alliantie in het conflict betrokken wordt
afneemt. Dit voordeel weegt echter niet op tegen het verhoogde risico: er zijn concrete
aanwijzingen dat de militaire blokken conflictbeheersend werkten - zo verklaarde
Turgut Ozal niets tegen Bulgarije te kunnen ondernemen omdat het tot een andere
alliantie behoorde -, terwijl het gevaar dat ze zich laten meeslepen door een lokaal
conflict altijd puur hypothetisch is geweest.
Maar veel onheilspellender zijn de weliswaar vage, maar toch ondubbelzinnige
voortekens dat nieuwe allianties bezig zijn zich te vormen op basis van nationalistische
overwegingen. Een dergelijke alliantie heeft inmiddels al haar beslag gekregen in
een verdrag: de Verklaring van vriendschap, goed nabuurschap en samenwerking,
afgesloten tussen Bulgarije en Griekenland in september 1986. Deze overeenkomst
ging verder dan gelijk welke andere tussen lidstaten van verschillende
bondgenootschappen. Bulgarije en Griekenland leefden beide op gespannen voet
met Turkije en Joegoslavië; in beide landen werd de overeenkomst dan ook als een
bedreigende factor in de relaties aangevoeld. De banden tussen Joegoslavië en Turkije
werden meteen nauwer aangehaald: een maand na de ondertekening van de
overeenkomst, in oktober 1986, ging Evren Kenan op officieel bezoek naar
Joegoslavië. Ook vandaag nog speelt de Bulgaars-Griekse verstandhouding in de
relaties van beide landen met Turkije: de nieuwe Bulgaarse minister van buitenlandse
zaken Bojko Dimitrov maakte op terugreis uit Koeweit, waar hij in januari 1990 zijn
Turkse collega had proberen te overtuigen van de goede voornemens van Bulgarije
m.b.t. de Turkse minderheid, tussenlandingen op Cyprus en in Athene. Blijkbaar
worden Cyprioten en Grieken van het Bulgaars-Turkse overleg tenminste op de
hoogte gehouden, als er al geen sprake is van overleg. Albanië is niet on speaking
terms met Joegoslavië, maar onderhoudt goede betrekkingen met Griekenland en
Turkije. In de Bulgaars-Turkse en Grieks-Turkse controverses heeft Tirana geen
duidelijk standpunt ingenomen.
Of de Balkan weer het kruidvat van Europa wordt hangt af van veel factoren.
Wordt Joegoslavië, onder Servische suprematie, weer min of meer een unitaire staat?
Valt de republiek uit elkaar, met Libanese
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toestanden in het zuiden? Hoe zullen de buurlanden, inz. Bulgarije en Albanië, daarop
reageren? Wordt alsnog een nieuwe modus vivendi gevonden?
Over de toekomst van de etnische spanningen in Bulgarije en Roemenië zal pas
meer duidelijkheid ontstaan wanneer het politieke leven van deze twee
ex-communistische Balkanlanden zich zal hebben geconsolideerd. De door de oude
garde georchestreerde, maar onthutsend massale betogingen in Bulgarije in januari
1990 tégen het herstel van de nationale rechten van de Turkse minderheid voorspelden
weinig goeds, maar konden de Communistische Partij, onder druk gezet door de
oppositie, er gelukkig niet van weerhouden de Turken tenminste hun namen terug
te geven. In hoeverre de thans gevoerde campagne van nationale verzoening succes
heeft, zal de toekomst uitwijzen.
In Roemenië kwamen na de roes van de decemberrevolutie de etnische spanningen
tussen Hongaren en Roemenen al vrij vlug op dramatische wijze weer aan het licht.
Er vielen doden. De ontwikkelingen in dit economisch, politiek en moreel totaal
ontwrichte land laten zich nog moeilijker voorspellen.
En wat gebeurt er straks in Albanië, als er al iets gebeurt?

Geen illusies
Over één ding moet men zich hoe dan ook geen illusies maken: de democratie is niet
meteen een oplossing voor de etnische problemen. De eventuele oprichting van
nationalistische staten - vooral dan van nationalistische partijen van de etnische
meerderheid, die kans maken ook meerderheidspartijen te worden - zal de problemen
alleen maar aanscherpen. De Griekse democratisch verkozen regeringen, zelfs de
socialistische, hebben de minderheden geen nationale rechten gegeven, evenmin als
de regeringen tijdens de democratische intermezzo's in Turkije de situatie van de
Koerden hebben veranderd.
De eerste voorwaarde voor een ‘pacificatie’ bestaat in het doorprikken van de
redenering dat het irredentisme van de buurlanden afneemt wanneer de minderheden
door assimilatie worden geëlimineerd. Minderheden laten zich niet zomaar elimineren.
Elke poging daartoe werkt het irredentisme juist in de hand, terwijl een correcte
behandeling van de minderheid, waarbij het toekennen van culturele autonomie een
minimumvoorwaarde is, het gevaar voor irredentisme
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aanzienlijk vermindert. Daardoor neemt immers het verlangen van de etnische
minderheid zelf naar aansluiting bij het moederland af.
Maar even noodzakelijk, zij het misschien nog moeilijker te bewerken, is een
fundamentele mentaliteitsverandering, waardoor een einde komt aan een primitief
nationalistisch collectivisme, aan ‘bloeden-bodem’-denken, aan de aanbidding van
de fetisj ‘nationale staat’ - die omheining waarbinnen men alleen de geur van de
eigen soort verdraagt.

Eindnoten:
1 Een intelligente uiteenzetting (van eigen bodem) over het zgn. ‘nationaliteitenbeginsel’ in De
Volkeren van Europa en de Strijd der Nationaliteiten, deel 1, Amsterdam, 19322, pp. 9-147,
van de ten onrechte vergeten Dr. G. Schamelhout.
2 ‘A short while before the First World War, Epirus was the occasion of a quarrel berween Greece
and Albania, to decide which a linguistic enquiry was arranged. The partisans of Greece visited
the villages in dispute and obtained answers in Greek; in the same villages the partisans of
Albania obtained answers in Albanian: and occasionally it so happened that, when questioned,
a villager would anser in Albanian: “I am a Greek”’ (Elie Kedoune, Nationalism, London,
19663, p. 124).
3 Julien Weverbergh, Nacht in Roemenië. Baarn, 1989, p. 10.
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Bordewijks vrouwen (I)
Leo Geerts
Naar aanleiding van 50 jaar Karakter hield Maarten 't Hart een toespraak over enkele
vrouwenfiguren in de romans van Bordewijk1. Hij noemde daarin Joba Katadreuffe
uit Karakter ‘de eerste BOM-moeder’ in onze literatuur, een wel heel modieuze
manier om deze ongehuwde moeder te omschrijven. De roman verklaart nauwkeurig
alle motieven van Joba om een huwelijk met Dreverhaven te weigeren; allerminst
koos ze ‘bewust’ voor een ‘ongehuwd moederschap’; ze werd verkracht en nooit had
Dreverhaven geprobeerd zijn brutale en respectloze optreden goed te maken2. Toch
zit er in deze suggestie van Maarten 't Hart iets waardevols: men kan de diverse
vrouwenfiguren van Bordewijk niet losmaken van hun maatschappelijke context. In
dezelfde richting doordenkend stelt 't Hart de romans Karakter (1938, VW I) en
Bloementak (1955, VW V) tegenover elkaar: de eerste zou dan de roman zijn ‘van
huwelijken die niet tot stand komen’, waarbij vergeten wordt dat het voor Bordewijk
zelf eerst en vooral ‘een roman van vader en zoon’ is. De tweede zou ‘een loflied op
het huwelijk zijn’.
Diametraal tegenover deze benadering vanuit de maatschappelijke verbanden staat
het opstel van Ineke Bulte, De wijsheid van de omweg (Bordewijk en de studie der
vrouw) in het Bordewijknummer van Preludium (jaargang 6, nr. 2). Met haar ondertitel
verklaart I. Bulte waarom ze niet ingaat op de maatschappelijke situering van de
diverse vrouwenfiguren in Bordewijks werk. Haar gaat het om de visie die deze
auteur ontwerpt op ‘de’ vrouw. Ze betrekt in haar studie een hele reeks romans, maar
stelt toch de leraar De Bree uit de roman Bint (1934, VW I) centraal, omdat die leraar
in het boek bezig is aan een proefschrift over Anna Maria van Schuurman3, een
geleerde 17e eeuwse vrouw. Vooraleer I. Bulte ingaat op het denken van de vrouw
- naar aanleiding van een geleerde vrouw gaat het veeleer om de hersenen dan om
de emancipatie als feit op zich -, stelt ze het volgende zeer duidelijk.
‘Ik denk dat “de vrouw” voor Bordewijk een vorm of vormen van menszijn
vertegenwoordigt, die anders is dan die van “de man”, en dat dit geen negatieve
discriminatie impliceert. Ik denk dat Bordewijk “de vrouw” ziet als aan “de man”
gelijkwaardig, maar niet gelijkaardig
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- vandaar, dat hij haar poogt te begrijpen en dat hij er niet in zal slagen. Voor
Bordewijk loopt de studie der vrouw niet over lichamelijkheid en sexualiteit, al is
de vrouw (als de man) bij hem wel biologisch gedetermineerd; zij loopt over denken
en doen’. Met deze mening kan ik het bijna volledig eens worden. Wel zou ik eraan
toevoegen dat de vrouw (als de man) bij Bordewijk meer nog door haar
maatschappelijke positie bepaald wordt dan door haar biologie. Meer nog dan over
‘denken’ gaat het in romans over ‘doen’, over menselijk gedrag, al determineert het
denken ten dele dat gedrag. Zeker schrijft Bordewijk zelden of nooit over animale
seks, maar de reden is niet een gebrek aan interesse: deze auteur weet dat de erotiek
meer te maken heeft met de hersenen dan met het lichaam als zodanig.
I. Bulte zet dan uiteen waar de verschillen in ‘denken’ liggen. ‘Bordewijk
onderschrijft het bestaan van het mannelijke denken, het abstracte denken’. Even
verder vat ze samen: ‘Bordewijks werk is doortrokken van de aantrekkingskracht
van dit mannelijke denken enerzijds, en het besef van zijn reducerende werking
anderzijds (dit maakt hem tot een zeer modern denker). Bordewijk ziet, weet, voelt
dat het andere, concrete denken ook denken is, al vindt hij het soms moeilijk het zo
te noemen. Als Weininger4 ziet hij dit denken bij de vrouw vertegenwoordigd, maar
hij neemt het als denken serieus, al is het een denken dat hij als man niet begrijpt,
bijna per definitie niet kan begrijpen, daar alleen universele genieën ontsnappen aan
dit on-begrip’. Door dit ‘andere’ denken krijgt de vrouw voor Bordewijk dan ook
een historische rol. Bulte citeert uitvoerig Bordewijks opinie over de emancipatie
van de vrouw, die nu een concurrent wordt van de man en wel op het terrein van de
macht en het geld. En daarmee zijn we bij mijn uitgangspunt: de maatschappelijke
determinanten van het gedrag van Bordewijks vrouwen.

Een standenmaatschappij
Een overzicht van Bordewijks vrouwenfiguren is niet makkelijk te geven. Een
criterium zoals ‘huwelijken die niet tot stand komen’ en ‘volmaakte huwelijken’
raakt de kern niet van Bordewijks visie. In heel zijn werk speelt de stand een
beslissende rol. De na-oorlogse democratisering wordt bijvoorbeeld indringend
besproken. Bordewijk lijkt ‘karakter’ en stijl vooral te zien in de betere standen. Ook
daar komen evenwel ondeugden voor, zoals bij Leo (Leontine) Monterey, een
intrigante in Bloesemtak, of bij de obscurantisch bijgelovige en ziekelijk
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gevoelige Ida Ina in De Golbertons (1965, VW V). Maar er is een toenemende
monsterachtigheid te constateren naargelang men de maatschappelijke ladder afdaalt.
Voor de echte Bordewijkmonsters moet men bij de laagste klasse zijn. En dat geldt
zowel voor mannen als vrouwen. Dames van stand, hoe lelijk ook, behouden een
zekere waardigheid. Aga Valcoog in Noorderlicht (1948, VW III) mag dan al een
onaantrekkelijk man-wijf zijn, ze heeft ook de waardigheid van de figuur die een
familietraditie overeind houdt. Hoe mannelijk ze ook optreedt - ze leidt het
familiebedrijf met vaste hand -, er blijft veel van het ‘ewig Weibliche’ in haar
aanwezig. ‘Zij was nu eenmaal vrouw; zij stond in haar primitiefheid dichter bij
zowel de hemel als de aarde dan de man die vaak onzeker zweeft tussen deze beide’
(VW III, 404). Ze is zowel aards-realistischer als hemels-gevoeliger dan haar broers.
Die ‘vrouwelijke’ natuur kan zowel tot grootheid leiden als tot ontsporing, maar bij
de hogere stand leidt ze niet tot monsterachtigheid.
Het meest bekend zijn de mannelijke aberraties. Over de tuinmanrentmeester in
Eiken van Dodona (1946, VW III) hangt een waas van incest. De ex-man van de meid
Colonia in Tijding van ver (1961, VW V) is homofiel en die geaardheid leidt tot zijn
gruwelijke zelfmoord. Incest speelt eveneens een rol in het leven van een bediende
van de waardige Golbertons. Bordewijks beeld van de lagere klasse heeft altijd iets
moralizerends. Hun anders-zijn wordt geweten aan hun gebrek aan standing en
zelfrespect. Als Bordewijk vrouwelijke varianten van deze mannelijke ‘aberraties’
ten tonele voert, heeft hij altijd nog een soort verering voor die ‘arme vrouwen’. Het
minste medelijden heeft Bordewijk met een intrigante die probeert tot een hogere
stand door te dringen. Het beste voorbeeld daarvan is de ‘intrigante, afperster en
‘cocaïniste’ Suzy Ulius in De doopvont (1952, VW IV). ‘Ze had nu eenmaal het type
waarvan een net mens niets goeds kan onderstellen’ (137). Maar over Suzy Ulius
blijft toch nog enige glans van het ‘ewig Weibliche’ hangen, zoals we later zullen
zien.
In de laagste klasse gaat slechtheid vaak gepaard met monsterachtigheid. In
Karakter is er de fameuze ‘kerel als een nachtmerrie’ met ‘een rotsblok van een kop
aan een dunne hals’, die door deurwaarder Dreverhaven wordt meegenomen om de
kapitein van een uitvarend schip te intimideren. De titelfiguur uit het griezelverhaal
De joodse cel (1922, VW VI) is ‘het gedrocht Esquenasy’, een man zonder benen
met een ‘diepe mooie stem’ die als een levende cello gebruikt wordt. Nog gruwelijker
is de vrouw die voor haar ontucht gestraft wordt in Talamon of Ye Olde Bowe (1923,
VW VI). Ze ‘zat met haar vormeloze
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benen in een koek wriemelende maden. Haar voeten zonken erin weg, haar vorm
verdween ertussen. De benen liepen in een madenmassa uit. Levend, nog levend,
ging dit rampzalige schepsel tot ontbinding over’ (274). De man Esquenasy wordt
een ‘gedrocht’ genoemd; de vrouw is ‘een rampzalig schepsel’. Gaat er mogelijk een
mannelijke sado-masochistische fantasie schuil achter deze beelden? Zou de
idealisering van bepaalde dames het tegenbeeld zijn van deze sadistische gruwel?
Wie alle vrouwenfiguren de revue laat passeren, krijgt een genuanceerder beeld;
maar iets van die vraag blijft hangen.
Een compleet overzicht zou te uitvoerig worden. Ik beperk me tot enkele typische
representanten van de volgende categorieën: 1. de goede vrouw van stand, 2. de
intrigante, 3. vrouwelijke zwakheden, 4. de jeugd als wonder, 5. vrouwelijke monsters,
en 6. ‘de’ vrouw5.

Een goede vrouw van stand
Vele romans van Bordewijk zijn gesitueerd in het eerbiedwaardige milieu van de
notabelen: rechters, edellieden, gefortuneerde kunstenaars, een architect, een notaris,
een zakenman. Naast en vaak tegen de hoofdlijn van het verhaal in komen altijd
confrontaties voor met de lagere standen (knechten of meiden, schooiers of schurken),
want in die lagere standen komen de donkere zijden van het bestaan aan het licht.
Er zou een hele reeks TV-feuilletons te maken zijn over dit ‘upstairs-downstairs’
van de families De Bleeck, Golberton, Valcoog, Bouwens en andere. In die
confrontaties worden ook de kracht en het talent van de betere stand zichtbaar. Zo
is de roman Bint een pleidooi voor een harde, autoritaire opvoeding voor de
opkomende, lagere klassen, die immers gehard moeten worden willen ze het niveau
van de bestaande betere stand bereiken. Hoeveel autoritaire oude heren lopen er niet
rond in deze romans, die lange bespiegelingen wijden aan de teloorgang van het
‘karakter’ dat bij een heer van stand hoort?
Deze redenering gaat ook op voor de vrouwen, zeker wanneer ze niet tot het goede
milieu behoren. Ze moeten hard zijn, willen ze zich handhaven. De starheid van Joba
Katadreuffe tegenover Dreverhaven hangt samen met een onfeministisch
inferioriteitsbesef. ‘Zij behield haar leven lang een zekere minachting voor zichzelf,
geen gevoel van minderwaardigheid, meer een trotse haat tegen haar geslacht in het
algemeen’. ‘Wij wijven zijn net goed om kinderen in de wereld te schoppen, anders
niks’. Bordewijk voegt er sarkastisch aan toe:
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‘Het viel wel in de smaak der mannen’. Een naïef schrijver is hij beslist niet.
Laat ik als voorbeeld van ‘een goede vrouw van stand’ maar de suggestie van
Maarten 't Hart volgen en Aurora, de vrouw van architect Van Marie, nemen. In
Bloesemtak wordt inderdaad een goed, zij het gecompliceerd huwelijk beschreven.
Aurora is daar de spil van. ‘Aurora behoorde tot hen die door hun enkele stille
binnenkomen het hele vertrek vullen, plotseling, zoals een sterke hoogtezon plotseling
doet met zijn boterachtige, frisse geur, tot in de verste hoeken. Ze had dat onverklaarde
nu eenmaal over zich. Ze wist er niets van’ (VW V, 30). Haar onbewuste uitstraling
of de uitstraling van haar animale onbewustheid verschilt niet veel van het ‘ewig
Weibliche’ van het manwijf Ada Valcoog. Ze heeft dezelfde ‘primitiefheid die dichter
bij zowel de aarde als de hemel staat’. Architect Van Marie is meer een dromer en
kan zich bovendien met het praktische huishouden niet redden zonder haar. Aan
Aurora's uitstraling beantwoordt haar gebrek aan zelfreflectie. ‘De frisheid van Aurora
was die van de versatiele mens’ (31). Ze past zich snel aan, ze stelt weinig vragen.
Dat verklaart het feit, ‘wat niemand recht begreep’, dat ze met de saaie Van Marle
‘volmaakt gelukkig’ is. Wel kent ze ogenblikken van ‘dromerige inkeer’ (31). Tegelijk
is ze een realiste. ‘Tegenover de werkelijke dingen stond ze onvervaard en geneigd
tot groot optimisme, ook niet zonder humor’ (31). Ze staat, kortom, dicht bij de hemel
en de aarde, ze heeft een animale directheid en is praktisch. Haar gebrek aan reflectie
maakt haar onzeker. ‘Niemand viel te vertrouwen, en ze vertrouwde ieder’ (31).
Zoals een vriendelijke hond. Daaruit volgt het kleine drama dat haar leven tekent.
Ze laat zich inpalmen door de intrigante Leo Monterey, die een buitenechtelijke
affaire heeft met de marine-officier Termunten, zeer tot ongenoegen van diens
eigengereide, rijke vader. Zoals veel oudere heren is deze laatste een bewonderaar
van ‘de’ vrouw. Hij waarschuwt Aurora voor Leo. ‘Ze is het type van de geraffineerde
domheid, maar daardoor of daarnaast is ze gevaarlijk’ (45). Leo is als het ware de
nachtkant van Aurora. Ze valt niet te vertrouwen en ze vertrouwt zelf niemand. Ze
vermoedt achter elke geste een kwade bedoeling. Ze is jaloers op Aurora's geluk.
Daarom - en om zich te beschermen - probeert ze Termunten weg te houden bij de
Van Marles. Ze wantrouwt de vriendschap tussen haar vriendin en haar minnaar. Uit
jaloersheid wil ze Aurora treffen. En welk wapen is meer geschikt voor de
‘geraffineerde domheid’ dan de roddel? Ze verspreidt het gerucht
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dat Aurora zou hebben moeten trouwen. Hoewel ze ervoor zorgt dat deze roddel
Aurora slechts langs lange omwegen bereikt, snapt haar vriendin dadelijk alles. ‘Aan
Aurora ontbrak niet de eigenschap der vrouw om, als het erop aankomt, een lid van
de eigen sekse raak te beoordelen. Zo was ze er niet slechts zeker van dat dit alles
kwam uit de koker van een vrouw, ze was ook rotsvast overtuigd dat die vrouw Leo
was’ (138). Bordewijk geeft een merkwaardige analyse van die onverwachte
scherpzinnigheid van de naïeve Aurora. ‘Maar juist aan degeen die goed van
vertrouwen is kan bij de geringste stoornis, bij de eerste zweem van argwaan de
waarheid eensklaps worden geopenbaard’ (138).
De beruchte vrouwelijke intuïtie wordt aangescherpt door de helderziendheid van
de naïeve ziel. Aurora doorziet dan ook meteen het motief van Leo's roddelpraat:
‘de genegenheid die er bestond tussen haar en Conrad (Termunten jr.) (...) Jaloezie
was een typische ondeugd tussen vrouwen, en futiliteiten leidden tot onderlinge
oorlogen’ (139).
Haar tegenaanval is geniepig. Ze blijft met Leo bevriend, maar ze maakt
aantekeningen over wie wat wanneer gezegd heeft en volgt het spoor naar de
oorsprong van het gerucht. ‘Had ze er toenmaals over nagedacht, ze zou zelf verbaasd
zijn geweest over haar geslepenheid. Ze beredeneerde niet dat leger aan potenties,
sluimerend in vredestijd, klaar wakker zodra zij geroepen werden, en altijd in haar
binnenste aanwezig tot de laatste man. Ze kende slechts één doel, ingrijpen op het
juiste ogenblik, herstel van haar maatschappelijke eer, die van Van Marle, die van
haar kinderen’ (140).
Bordewijk mediteert verder over die raadselachtige cocktail van kinderlijkheid en
sluwheid. Hij legt Aurora zelf een maatschappelijke verklaring in de mond. ‘Ze
bedacht toen dat er geen reden was voor grote verbazing, omdat het leven aan de
vrouw een toneelrol oplegt, met de wereld in de bak en de omstandigheden als
souffleur. Het was geen denkbeeld, wel een ervaring, en een hoogst persoonlijke’
(140). De stereotypen over ‘de vrouw’ - haar intuïtie, haar kinderlijkheid, haar
‘aangeboren’ jaloezie -, de clichés waarin de personages gevangen zitten, worden
door Bordewijk geplaatst in het maatschappelijke rollenspel waardoor ze gecreërd
worden en in stand gehouden worden. Hij doorprikt de eigen clichës.
Voor haar man, de architect, is Aurora de ideale echtgenoot. Ze heeft niet alleen
kinderen gebaard en het huis in goede staat gehouden. Ze is ook intelligent genoeg
om allerlei urbanistische en archi-
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tecturale appreciaties van haar man te vatten. Ze geniet op haar eigen, frisse manier
van gebouwen, stegen, straten, lanen, steden... Zo past ze in één van Bordewijks
stokpaardjes: zijn belangstelling voor de eigen aard van een stad, die we kennen uit
zijn nauwkeurige weergave van steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Londen,
Haarlem of Hulst. Haar meer intuïtieve waardering loopt parallel met de
wetenschappelijke kijk van haar echtgenoot. Aurora is meer dan het ‘wijf dat kinderen
in de wereld schopt’; ze is ook intellectueel gelijkwaardig aan haar echtgenoot.
Belangrijker dan dat is een laatste aspect; het vervolledigt Bordewijks vrouwenbeeld
in een al aangegeven richting. Aurora is ook een beklagenswaardig slachtoffer. Niet
alleen van de perfiede laster van haar vriendin Leo, maar ook van een dom ongeval.
Een gemotoriseerde driewieler (in de roman heet het ding ‘een motorcarrier’) maait
haar van het voetpad. Bordewijk beschrijft dit voorval met de merkwaardige
oubolligheid van de jaren 1950 tegenover verkeersongevallen. Ze hadden toen nog
niet de banaliteit die ze vandaag ontlenen aan de wekelijkse statistieken. Veel belang
wordt gehecht aan het feit dat Aurora de aanstichter, een jongen die goederen aflevert,
vergeeft en dat die jongen haar een naïef excuusbriefje stuurt. Nog belangrijker is
dat Aurora zich geen zorgen maakt om zichzelf, maar om haar man en kinderen.
Zullen die niet te erg onder de indruk zijn? Hoe moeten ze zich redden zonder haar?
Bordewijk gaat hier zelfs over de grens die melodramatiek scheidt van acceptabel
realisme. Hij maakt Aurora in dit incident tot een te onschuldig, te ingoed slachtoffer.
Het wordt tijd dat we ons over haar tegenbeeld, de intrigante, bezinnen.

De intrigante
‘Slechte’ mensen zijn boeiender dan onschuldige slachtoffers, dat weet elke romancier,
dus ook Bordewijk. Hij presenteert nogal wat ‘slechte’ vrouwen. In de keiharde story
over een ontvoering Mevrouw en meneer Richebois (1954, VW VIII) gaat het om een
gewetenloze intrigante die zich wil verrijken. In Dr Kalkemeijer en de dood (1919,
VW VI) treedt een superieure dame op die een perfecte misdaad uitvoert. Suzy Ulius,
een bijfiguur in De doopvont (1952, VW IV), combineert de geldnood van de lagere
klasse met de superieure sluwheid van de hogere. Meer nog dan Leo Monterey - die
zelf al tot de betere klasse behoorde - is ze het prototype van de intrigante, van de
vrouw die
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zich op ontoelaatbare wijze op het niveau van een hogere klasse wil hijsen.
Normaal gesproken zou een avonturierster als Suzy Ulius nooit tot de hogere
kringen kunnen doordringen. Maar gelukkig voor de Uliussen van deze wereld zijn
er vrouwen die wel geld, maar weinig verstand bezitten, die de goedgelovigheid van
Aurora niet koppelen aan een geniale intuïtie. Zo'n vrouw is Sara, de jongere zus
van Amos De Bleeck, een dure cynicus die evenveel weet van beursspeculaties als
van vrouwen. In tegenstelling tot Aurora is Sara De Bleeck ook nog ongelukkig
getrouwd met Marmaduke Brandenburg, wat haar nog meer vatbaar maakt voor de
verleidingen van Suzy Ulius. Mevrouw Ulius is - in de denigrerende woorden van
schrijver Bordewijk - ‘wel degelijk mevrouw in die negatieve zin dat zij geen maagd
meer was’. Maar Bordewijk is ook in haar persoonlijkheid geïnteresseerd. Hij schenkt
haar een eervol oorlogsverleden. Het helpt haar maatschappelijk niet vooruit. ‘Hierin
was haar lot als dat van die prostituees die heldendaden hebben verricht en nochtans
in het oog der wereld verachtelijke prostituées zijn gebleven’ (137-138). Maar literair
is Suzy Ulius interessant genoeg voor Bordewijk. Hij vergelijkt haar zelfs met zijn
hoofdfiguur, de heer van stand Amos De Bleeck. ‘Ze was, gelijk De Bleeck, geboren
met een waakzaamheid, gepaard aan de wil van alles een bron van genieting te maken’
(321). Suzy Ulius verbindt de kwaliteit van de betere stand met het beste van de
lagere klasse en is daarom een prototype in het werk van Bordewijk.
De grote slag die Suzy Ulius slaat, is een typische Bordewijkmanipulatie. Ulius
heeft het intellect van een advocaat van kwade zaken. Ze lijkt daarin op deurwaarder
Dreverhaven in Karakter. Haar grote slag is een half-legale onderneming. Suzy is
zich ervan bewust dat na een faillissement een grote groep schuldeisers nooit hun
centen krijgen. Daar wil ze wat aan doen. Ze vraagt volmachten aan de schuldeisers
die na het faillissement maar een klein deel van hun geld hebben gezien. Dan gaat
ze op zoek naar de gefailleerden die weer in goeden doen zijn geraakt (niet de andere,
compleet mislukte, dus insolvabele figuren). Degenen die weer in goeden doen zijn
geraakt, hebben er alle belang bij hun oude schuld te vereffenen. Zelf int ze de helft
van de som die de gefailleerden moeten betalen, de andere helft betaalt ze door aan
de schuldeisers, die al heel blij zijn dat ze hoegenaamd geld krijgen. Uiteraard kan
ze dergelijke ingewikkelde transacties niet alleen aan. Ze heeft een zaakwaarnemer,
die ook haar minnaar is. Die man zet op een ongelukkige dag een stap te ver en
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hij wordt voor het gerecht gedaagd. Ulius doet alsof ze hem niet kent. Ze wil niet
met hem tenondergaan. Ze is de moderne vrouw die in denken en doen superieur is
aan de man. Dat maakt haar interessant.
In een gesprek met Sara De Bleeck merkt Suzy Ulius dat haar glimlach Sara
imponeert, zelfs bang maakt. Dankbaar maakt ze daarvan gebruik. Maar wat was de
oorzaak van haar glimlach? Het was de herinnering aan die ongelukkige
minnaar-zaakwaarnemer! Suzy steekt met andere woorden met kop en schouders uit
boven haar slachtoffer. Ze is superieur aan deze Sara, al behoort die tot de betere
klasse. Volkomen terecht vindt ze het leven van Sara ‘een verwerpelijk vegeteren
naast het hare’ (140).
Indien ze maar de kansen van Sara had gekregen, dan zou ze nooit vervallen zijn
tot kleine afperserijen. ‘Ach, waarom was het haar nimmer gegeven geweest in een
Zuidamerikaanse stad de rol te vervullen van de grote verleidster, de onzichtbare
macht achter het scherm die paleisrevoluties bestuurde in de politieke poppenkast’
(321). Het blijft niet bij dergelijke dagdromen; ze is zich bewust van de
maatschappelijke implicaties ervan en verstandig genoeg om geen revolutie te preken;
daarvoor is ze te intelligent. ‘Want ook haar was een geest van verzet eigen. Niet
voorbeschikt om de grote avonturierster der moderne tijden te worden, was ze het
op haar klein terrein met onmiskenbaar gemak, talent, sierlijkheid, smaak. Ze genoot
meer nog van de daad dan van de uitslag’ (322). Hoewel ze Sara meedogenloos geld
afperst, voelt ze ‘tevens veel medelijden’ (351). Wanneer Ulius uiteindelijk te ver
gaat en Sara zich niet langer laat afpersen, volgt er een typisch raadselachtige
Bordewijk-reactie. Ze roept Sara na: ‘Dag Sara, dag lieverd!’ Bordewijk legt uit:
‘Had Sara dit afscheid vernomen, ze zou verbijsterd zijn geweest. Want mevrouw
Ulius meende het oprecht; onstuimigheid en hartstocht klonken in haar stem. Ze was
iemand die soms ook zichzelf verbijsterde’ (359). Suzy Ulius demonstreert hier hoe
ze meer van de daad geniet dan dat ze bitter wordt over het teleurstellende resultaat.
Ze zal Sara niets meer kunnen afpersen, maar ze geniet van de rebellie van het
slachtoffer. Zoals in veel beul-slachtoffer-relaties bestaat er een symbiose tussen
beiden, die deze omslag van haat in liefde kan verklaren.
Ook de vaak opduikende manie van Bordewijk, het filosoferen over stadsaanleg
en stedelijke eigenheid is Ulius niet vreemd. ‘Onder de gespecialiseerde neigingen
die elk mens althans in aanleg eigen zijn bezat mevrouw Ulius er één weinig strokend
met de vrouwelijke aard: een aandacht voor bepaalde verkeerswegen (...) wel kwam
ze met haar
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voorkeur in de buurt van Sara, dermate zelfs dat ze in haar iets verwants had kunnen
voelen als maar niet hun verhouding een heel ander stempel droeg, dat van een
hardnekkig voortgezette afdreiging die een genoeglijke conversatie over stadsaanleg
en huizenbouw uitsloot’ (320). Het heeft er de schijn van dat Bordewijk zich zozeer
met zijn personage is gaan vereenzelvigen dat hij haar zijn eigen specialiteit
toeschrijft, ook al ‘strookt die niet met haar vrouwelijke aard’. Alleszins valt op hoe
hij van een vrij marginaal personage een boeiende figuur maakt.

Eindnoten:
1 De tekst verscheen in NRC Handelsblad, 18/11/88.
2 Voor mijn interpretatie van dit thema zie: L. Geerts, Bordewijk. Stugge grootheid en misverstand,
in Streven, juni 1985, pp. 704-712 en Bordewijks schedel; een pot met raadsel, in Streven,
november 1987, pp. 124-136. Deze artikelen verschenen naar aanleiding van de eerste delen
van het Verzameld Werk. Nu is deze onderneming voltooid. De 11 delen verschenen bij Nijgh
en Van Ditmar.
3 Bulte toont aan dat Bordewijk een echt bestaand proefschrift over deze vrouw en de Labadisten
kan gekend hebben.
4 Bulte confronteert Bordewijks opvattingen o.a. met Geschlecht und Charakter (1903) van Otto
Weininger, verder ook met Buytendijks De vrouw (1951). In vergelijking met deze laatste is
Bordewijk bijna een feminist.
5 In het tweede deel zullen de vrouwelijke zwakheden, de merkwaardige eigenschappen van de
jeugd en de vrouwelijke monsterachtigheid het beeld vervolledigen en uitlopen in een schets
van ‘de vrouw’ volgens Bordewijk.
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Forum
Leve de (mogelijkheid van de) passie!
Luc Devoldere
‘Een grote stad is een encyclopedie van sexuele mogelijkheden zonder het bedreigende
van reële ontmoetingen. Het gebeurt, maar op afstand...’. Dit citaat van Raban (p.
11) zou de simpele samenvatting kunnen zijn van het essay van Rudi Laermans met
de wat misleidende titel De Romaneske Stad. De romaneske (groot)stad van de auteur
is de ruimte waarbinnen de andere, de vluchtige passant(e) de romaneske ervaring
in mij opwekt. (Misschien moet je een provinciaal zijn gebleven om deze ervaring
juist in de grootstad te hebben!). De romaneske ervaring is a-romantisch, omdat ze
licht is, zelfs lichtzinnig; omdat ze aan de buitenkant van de Andere blijft hangen,
zonder zich vast te hechten. De romantische passie fixeert, ‘kritalliseert’ (Stendhal)
zich rond het begeerde object. Het romaneske verlangen schort de bevrediging op.
De passie wordt mogelijkheid tot passie. De romantische passie gelooft in uniciteit,
predestinatie. Het romaneske ligt juist in de toevallige, kortstondige begeerte tussen
onbekenden. Hier noodlot, daar contingentie. De anonimiteit van de acteurs in de
grootstad, de disponibiliteit van de lichamen en de duizelingwekkende potentialiteit
van de verhoudingen garanderen vrijblijvendheid zonder engagement, virtualiteit
zonder realiteit. Als de ontmoeting geen verhouding wordt - en dus de geschiedenis
ingaat - maar alleen een ogen-blik duurt, ‘blijft de verbazing over het eigen verlangen
noodzakelijk een woordeloze, maar diep kwetsende verwondering’ (p. 20).
De laatste zin ontroert. Laermans verstaat de kunst via de omweg van het essay
over persoonlijke dingen te spreken, zonder subjectief te worden. Het is met dit essay,
mutatis mutandis, zoals met de Tractatus van Wittgenstein: alleen wie de ervaringen
die erin worden omschreven zelf gehad heeft, zal dit essay begrijpen. Es ist also kein
Lehrbuch. Maar kun je die ervaring adequaat omschrijven? Heb ik ze adequaat
na-geschreven? Het concept van de romaneske stad wordt in ieder geval duidelijker
door zijn antoniem, of zoals Laermans het uitdrukt: de romaneske stad heeft een
Januskop. Overdag doorbreekt een steels gewisselde blik de banale routine van geld
en werk. 's Nachts wordt het verlangen echter gezocht, nagestreefd: ‘overdag is de
romaneske stad een dief in de nacht, 's nachts lijkt ze bijwijlen even hard, even banaal,
even rationeel en instrumenteel, even geregeld en beregeld als de zakenstad overdag’
(p. 29). De nachtstad is geen romaneske ruimte van contingente mogelijkheden meer,
maar een perverse plaats: de behoefte heeft het verlangen verdrongen. Sensualiteit
is seksualiteit geworden. Of nog: de blik wordt peepshow, het park wordt jungle en
de safari... jacht.
Laermans eindigt met een coup de théâtre. We weten het onderhand wel: de Grote
Verhalen van de moderniteit die moesten bevrijden en verlossen zijn uitverteld.
Alleen de kleine verhalen, de contingente ontmoetingen kunnen, volgens de auteur,
(nog) zin en betekenis geven aan het persoonlijk leven. De voorbijgaande vluchtigheid
zelf wordt op het voetstuk geplaatst waar gisteren La Cause nog zetelde. Laermans
moet wel opletten dat hij niet in het vaarwater komt van zijn artikel over mode in
De Gids. Daar citeert hij: ‘Les corps s'offrent assurément, mais au Dieu Regard, et
non les uns aux au tres’. De romaneske ervaring mag niet verzanden in de ‘permanente
prelude’, in de tiran-
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nie van de look (als imperatief en substantief).
Ik had het in het begin over de misleidende titel van dit essay. Hij lijkt me nogal
kunstmatig beperkt tot de Stad. De romaneske ervaring die Laermans beschrijft, kun
je evenzeer opdoen op de trein of op reis - is er iets ‘romanesker’ want vluchtiger
dan reizen? Overigens is, dunkt me, niet kunnen kiezen tussen mogelijkheid en
werkelijkheid, tussen verlangen en bevrediging, van alle plaatsen en alle tijden. We
moesten heus niet wachten op de moderne grootstad of op de post-moderniteit om
dergelijke ervaringen te kennen. Wie bewijst dat de flaneur van de wereldstad
Alexandrië, tweede eeuw voor Christus, niet voelde wat wij voelen? Toen heette
contingentie nog gewoon ‘tuchè’. De mogelijkheid heeft altijd - kwantitatief en
kwalitatief - de ‘incarnatie’ ervan overtroffen. Is de mogelijkheid niet het overspel
van het zijn? Het verlangen is altijd gespannen verwachting geweest, attente, en
daardoor juist intenser dan de bevrediging die ontspant en af-maakt.

My kingdom for an... essay
Op het colloquium van Streven (eind maart 1990), brak Laermans een lans voor echte
essays, geen doorgeefluiken of goedbedoelde en goed uitgewerkte vulgarisaties. Bart
Verschaffel pleitte in dezelfde zin voor teksten die geschreven worden met de boeken
achter zich, in plaats van op de schrijftafel. Laermans houdt woord. De aankondiging
noemde dit essay ‘een (onmogelijke) poging om het romaneske, deze vluchtige en
voorbijgaande stadssensatie, vast te leggen en schriftuurlijk te fixeren’. (Maar waarom
dat vreselijke woord schriftuurlijk?). Laermans schrijft vlot en formuleert treffend.
Ik hou van de onbevangen hybris waarmee hij zijn onderwerp streelt. Ik hou niet van
zijn te overlappend, vrijblijvend citeren. Je kunt het hele essay rustig ophangen aan
de fragmenten uit Calvino (p. 15) en Botho Strauss (pp. 21-22). De overige citaten
en motto's voegen weinig toe aan de stellingen, en als ze bedoeld zijn als klankbord
of sfeerschepping, dan zijn ze aan mij althans niet besteed.
Maar terug naar de Gordiaanse knoop: wat is een essay? Musil heeft de hoogste
eisen eraan gesteld: ‘... een essay is niet de voorlopige of terloopse uitdrukking van
een overtuiging die bij een betere gelegenheid tot waarheid verheven, maar evengoed
ook als een dwaling aangemerkt zou kunnen worden (van dat soort zijn alleen de
opstellen en verhandelingen die geleerden als “spaanders uit hun werkplaats”
presenteren); maar een essay is de unieke en onveranderlijke gedaante die het
innerlijke leven van een mens in een beslissende gedachte aanneemt’. Laat ons dit
ideaal zuchtend belijden en het bij het volgende houden. Het essay pendelt tussen
literatuur en wetenschap: het is een eigenaardige vorm van weten. Het essay aarzelt
tussen woord en gedachte: het streeft naar de niet meer te veranderen verwoording.
Het essay twijfelt tussen verhaal en uiteenzetting, maar het eist een stellingname.
Het is eigenzinnig en creëert, naarmate het vorm krijgt, een eenmalige, meegroeiende
logica. Ik moet toegeven dat de ‘logica’ van Laermans' essay mij niet altijd duidelijk
is. Het werd aangekondigd als een verzameling voetnoten bij de traditie (sc. van
proza en poëzie waarin de romaneske ervaring wordt verwoord) in de vorm van een
essay. Die verzameling mist vormvastheid: harena sine calce, los zand zonder
kalksteen, zei de jaloerse Caligula van de briljante Seneca. Laermans is overmoedig
geweest. Hij kan veel, en daarom mag er veel van hem worden gevraagd.
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Olympia in wrokkig vaarwater
Ger Groot
Twee jaar nadat in het revolutionaire Frankrijk de Verklaring van de Rechten van
de Mens was uitgevaardigd, publiceerde de schrijfster Olympe de Gouges haar eigen
versie van deze vrijheidsrechten, toegespitst op de specifieke situatie van de vrouw.
Zij heeft dan al een aantal toneelstukken en politieke geschriften op haar naam staan.
Tijdens de Terreur wordt ze opgepakt en wegens haar kritiek op het republikeinse
bewind terechtgesteld.
Het document (van in totaal 20 bladzijden), dat in het kielzog van de vieringen
rond de Franse Revolutie nu in het Nederlands is uitgegeven1, vormt een opmerkelijke
mijlpaal in de geschiedenis van de vrouwenstrijd, al heeft het daarop - vergeten als
het was - waarschijnlijk weinig directe invloed uitgeoefend. Weinig van wat Gouges
bepleit zal heden ten dage nog op zinnige tegenstand stuiten, al zijn we wat
voorzichtiger geworden met de bepaling dat de wet ‘de uitdrukking moet zijn van
de algemene wil’ en lijkt de uitspraak dat de minachting van de rechten van de vrouw
de ‘enige’ oorzaak is van de openbare ellende en corruptie der regeringen nogal aan
de drieste kant.
Problematischer wordt deze publikatie, waar dit geschrift blijkt te zijn ingebed in
een bijna vijf maal zo lange tirade tegen mannelijke terreur, die van enige nuance of
werkelijkheidszin weinig weten wil. Terecht constateert Hannelore Schröder in de
eerste regels van het boek dat l'homme in het Frans niet alleen ‘mens’ maar ook ‘man’
betekent, doch haar conclusie is omineus rechtlijnig: mensenrechten zijn eigenlijk
mannenrechten. Helaas kennen de Germaanse talen wél een terminologisch verschil
tussen ‘man’ en ‘mens’. Geen nood: in de hymne van het verenigd Europa wordt
nog altijd gezongen: ‘Alle Menschen werden Brüder’ en daarin ziet Schröders
dualistische wereldbeeld zich keurig bevestigd. Mensen worden ‘broeders’, en dus
- zo luidt haar conclusie - worden vrouwen ook in het hedendaagse Europa nog altijd
niet als ‘mensen’ erkend.
Het voorbeeld speelt zich af in de voetnoten, maar mag model staan voor Schröders
subtiliteit in de rest van het boek.
Waar zij Rousseau kapittelt over zijn misogynie, voert zij als argument een passage
uit zijn werk aan, waarin over de vrouw als femelle (wijfje) gesproken wordt. Voor
Rousseau zijn vrouwen dus dieren, zo luidt de haastige conclusie van Schröder, niet
gehinderd door het feit dat Rousseau de mens hier karakteriseert als biologisch
behoeftig wezen. Men mag kritiek hebben op zijn gemakkelijke identificatie mens
= man; men mag desnoods kritiek hebben op zijn biologisme, maar voor
antifeministische conclusies is het in déze passage nog veel te vroeg.
De reden van Schröders gebeten interpretatie blijkt pas twintig bladzijden later,
waar zij de encyclopedisten, in de persoon van Diderot, langs de inmiddels gebaande
weg in eenzelfde hoek wegzet. Ook de Encyclopédie duidt de vrouw immers aan als
de vrouwelijke sekse (femelle) van de mens (homme). Opnieuw een poging tot
verdierlijking van de vrouw, zo luidt Schröders triomfantelijke conclusie - des te
merkwaardiger, waar de Encyclopédie volgens haar eigen citaat enkele regels verder
vaststelt dat de mens (homme) ‘aan het hoofd lijkt te staan van alle andere dieren’.
Voor Schröder is er bij deze auteurs nu eenmaal geen tekst of zinsnede te vinden, of
er moet wel een verachting van de vrouw uit spreken; daartoe zuigt zij desnoods een
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negatieve connotatie van het woord femelle (tegenover het ‘positieve’ mâle) uit haar
duim.
Voor haar eendimensionale visie moet ook de historische waarheid regel-
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matig wijken. Dat vrouwen in de geschiedenis vaak in een afhankelijke positie
verkeerden, is voor haar bij lange na niet voldoende. Nee, die afhankelijkheid moet
volstrekt geweest zijn. Vielen deze vrouwen in ongenade, dan gingen zij reddeloos
ten onder, want - zo stelt Schröder - mogelijkheden om buitenshuis in het eigen
onderhoud te voorzien hadden zij niet. Marktkoopvrouwen, diensters, wasvrouwen
en tekstielarbeidsters - dit alles kan in Schröders' ogen nooit bestaan hebben, want
daardoor zou er maar twijfel kunnen rijzen aan de overzichtelijkheid waarmee zij
haar absolute geslachtstegenstelling presenteert. En van onoverzichtelijkheid houdt
Schröder niet.
Vrouwen zijn bij haar altijd onderdrukt, lelieblank en moedig, en zullen vanwege
hun intelligentie en feministische inzet onvermijdelijk worden geknakt, zo niet om
hals gebracht. De feministe Etta Palm wordt ‘door de Nederlandse Jacobijnen in een
bastille opgesloten’, zodat zij Gourges' Verklaring niet kon verspreiden. Geen woord
over het optreden van diezelfde Palm als dubbelspionne, niet in de laatste plaats
terwille van de conservatieve, oranjegezinde zaak2.
Gourges heeft haar Verklaring opgedragen aan de Franse koningin, maar dat haar
smeekbede geen effect heeft gevonden, verwondert Schröder allerminst. De koningin
had nu eenmaal ‘geen enkel aandeel in de absolutistische macht’. Geen moment
houdt zij rekening met de mogelijkheid, dat de vorstin helemaal niet in de
feministische zaak geïnteresseerd was, zoals Nina Rattner Gelbart in haar boek over
Le Journal des Dames heeft duidelijk gemaakt3. Schröders staatkundig puritanisme
komt - tegen de achtergrond van een lange rij heerseressen, variërend van Lady
Macbeth tot Nancy Reagan - bovendien te naïef over om oprecht te zijn. Wat dat
betreft was Olympe de Gourges meer recht door zee: ‘Vrouwen hebben meer kwaad
dan goed gedaan... Zij hebben hun charmes uitgebuit... Misdaad en deugd, beide
werden door hen bevolen. Vooral de Franse regering is eeuwenlang afhankelijk
geweest van vrouwen die 's nachts politiek bedreven’, schreef zij in haar Verklaring.
Het pijnlijkst blijkt Schröders eendimensionale blik uit haar ongevoeligheid voor
elke sociale tegenstelling, anders dan die tussen de geslachten. De gedachte dat de
lijnen van onderdrukking minstens zo sterk werden bepaald door klasse- als door
sexe-tegenstellingen, is aan haar niet besteed. Ook al erkent zij dat de revolutionaire
waarden allereerst die van de betere burgerij waren, haar eigen horizon lijkt niet veel
verder te reiken dan de levensomstandigheden van diezelfde burgerij. Ongegeneerd
kan zij schrijven over ‘mogelijkheden tot opleiding en tot het verrichten van
intellectueel werk, tot privé-eigendom en... persoonlijke onafhankelijkheid, zoals
mannen van alle standen die veelal hadden’. De mannen van alle standen hadden het
mogen hopen, maar daar zit Schröder uiteraard niet mee4.
De rechteloosheid waarin verreweg het grootste deel van de mannelijke bevolking
verkeerde, verhindert haar niet hen collectief de arrogantie van de macht in de
schoenen te schuiven. Heel de 19e eeuw roepen de mannen zich uit tot ‘het Volk’,
zo constateert zij, al blijft het kiesrecht tot 1887 tot slechts enkele procenten van hen
beperkt. Inderdaad, het vrouwenkiesrecht komt vervolgens 35 jaar te laat, maar dat
kan Schröder dan al niet zoveel meer schelen. Het kiesrecht was eigenlijk een
fopspeen, waarmee verdergaande feministische eisen van hun angel werden ontdaan,
zo constateert ze wanneer het in 1922 eindelijk zo ver is. De psychologie kent voor
een dergelijke houding de term double bind: wát er ook gebeurt, foeteren zal men
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altijd, met hoeveel heilige aandrang men zich ook aan de resultaten in kwestie
verbonden had.
Van enige vooruitgang kan er in Schröders sclerotische wereldbeeld nu eenmaal
geen sprake zijn. Niet alleen
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hebben álle vrouwen één-en-dezelfde geschiedenis van louter ellende, onderdrukking
en vernedering achter zich, ook het heden kenmerkt zich door een systematische
schending van de vrouwelijke mensenrechten. Mannen staat het vrij ongestraft hun
vrouwen te mishandelen en de juridische macht (die volgens Schröder nog altijd in
doorslaggevende mate uit mannen bestaat) garandeert hun het recht op verkrachting,
niet alleen binnen, maar ook buiten het huwelijk. ‘Vrouwen die zonder één eigenaar
worden aangetroffen, worden beschouwd als “herrenloses” voorwerp, dat iedere man
zich toe kan eigenen. Dus vrijgeleide voor verkrachters alom’. De opheffing van het
bordeelverbod en vrijheid van pornografie zijn voor haar even zovele tekenen van
officieel gepropageerde slavernij, waarvan de staat graag de vruchten plukt.
Wat Schröder resoluut de ogen sluit voor elk mogelijk belang dat vrouwelijke
betrokken bij deze takken van nijverheid zouden kunnen hebben, is tot daar aan toe.
Dat zij het steeds alerter en zorgvuldiger overheidsbeleid bij het opsporen en
behandelen van verkrachting, gedwongen prostitutie en vrouwenhandel neersabelt
met de slotzin dat ‘de mensenrechten van vrouwen in dit land massaal en in steeds
toenemende mate mogen worden geschonden’, is niet minder dan infaam.
Vanaf 1978 heeft Schröder getracht de Verklaring van Olympe de Gouges in
Nederland te publiceren, schrijft ze in haar inleiding. Tot nu toe zonder succes, zo
laat ze er, als zoveelste bewijs van de masculiene arrogantie op volgen. Dat laatste
gelijk is haar nu door de Uitgeverij Kok Agora ontnomen. ‘Verdienstelijk’ noemt
Schröder dat initiatief, bijna met spijt. De publikatie van Gouges' Verklaring bij het
eeuwfeest van de Revolutie was op zich inderdaad geen onaardig idee. Maar gezien
het resultaat van dit schimpschrift had de uitgeverij er beter aan gedaan Schröder het
genot van haar zelfgenoegzame wrok blijvend te gunnen.
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Midden-Oosten problematiek en Westers humanisme
Gie van den Berghe
Recent verschenen twee boeken over de Midden-Oosten problematiek die tot nadenken
aanzetten en elkaar op een merkwaardige manier aanvullen.

Van schaap tot wolf
In Geen bange jood meer1 reconstrueert Hans Koekoek op indringende wijze de
evolutie van zijn denken rond ‘jood-zijn’ en ‘jodendom’2. Zijn beeld van de jood (als
half-jood ook zijn zelfbeeld) werd aanvankelijk bepaald door de ‘miezerige,
scharrelende joden’ waarmee hij als Rotterdamse jongen werd geconfronteerd en,
sterker nog, door zijn vader die niet terugvocht tegen de nazi's, een ‘model’ dat weinig
identificatiemogelijkheid bood. Dit oerbeeld van de bange, kruiperige jood opponeert
Koekoek van in het begin voortdurend aan dat van de strijdbare jood. De joden
hebben zich verenigd, ze verdedigen (nu ja, verdedigen?) hun Vaderland met succes,
de ‘ouderwetse, gesjochten jood’ bestaat niet meer. Hij, de zoon van familieleden
die als lammeren naar de gaskamers gingen, prijst zich gelukkig de Zesdaagse Oorlog
beleefd te hebben.
Een groot deel van het zorgvuldig geconstrueerde relaas staat in het teken van
deze zionistische idealisering. De machtswellust van Nederlandse politiemannen die
zich aan een demonstrant vergrijpen en de weigering van een journaalredactie om
beelden daarvan uit te zenden, worden niet voor niets in 1967 gesitueerd. Aan deze
gebeurtenis denkt Koekoek terug als in 1989 de wereld geschokt reageert op beelden
van Israëlische militairen die een jonge Palestijn in mekaar rammen. Hij klaagt de
selectieve verontwaardiging aan en meent dat die alleen het gevolg is van de te hoge
verwachtingen van het publiek m.b.t. Israël. Niemand, schrijft hij, wordt een beter
mens doordat zijn voorouders in de gaskamers zijn omgekomen. Lijden loutert niet,
ook een volk ‘dat wéét wat het is om onder de laars van anderen vertrapt te worden’
kan dit anderen aandoen. Joden zijn mensen, en mensen zijn tot wreedheden in staat.
Joden zijn voor het eerst écht vrij, in Israël. Nu kunnen ook zij dat deel van hun
menselijkheid tonen.
Dit is een betwistbare stelling. Gewelddadigheid en wreedheid komen ook bij
onvrije en onderdrukte mensen voor (denk bijvoorbeeld aan de frustratie-agressie
theorie). Het geweld en de wreedheid waarover het hier gaat, hebben weinig te maken
met vrijheid, veel met macht en machtsmisbruik.
Koekoeks idealisering wordt wat getemperd als hij, in Israël, wordt geconfronteerd
met de Sterke Jood, een militair die hem doet opkrassen en bereid blijkt daartoe
desnoods geweld te gebruiken. Koekoek vergelijkt met nazigedrag, heeft het over
bezetting en razzia's, maar blijft mordicus volhouden dat Israëli's alleen zo handelen
omwille van hun eigen veiligheid. Overigens ziet hij duizendmaal liever een jood
die de kans heeft geschapen om in ‘vrijheid’ barbaarse agressie te uiten, dan een
onvrije en dus lijdzame jood.
Koekoek verhult de onhebbelijkheden van joden niet en meent dat die hebben
bijgedragen tot het negatieve jodenbeeld, bijvoorbeeld de pretentie dat ze gods
uitverkoren volk zouden zijn. Hij wordt heen en weer geslingerd tussen bewondering
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en ontgoocheling. In Israël bemerkt hij dat de verbondenheid en het
broederschapsgevoel minder groot zijn dan verwacht. Maar ook dit idealiseert hij,
joden ‘hoeven niet meer te huichelen, ze mogen hun ware aard tonen, al valt die me
dan tegen’. Na wat joden is aangedaan mogen niet-joden niet oordelen over het
geweld dat Israëli's tegen bijvoorbeeld Palestijnse
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kinderen gebruiken. Maar joden werden niet uitzonderlijk laaghartig bejegend;
rassenhaat, discriminatie en onverschilligheid zijn des mensen. Vredelievendheid
biedt in deze wereld geen bestaanskansen.
Geen bange jood meer is een sterk, fel en uitdagend boek, waarin boeiende,
originele, overdreven en onjuiste standpunten worden verdedigd op een wijze die
emotioneert en tot nadenken aanzet.
Nemen we bijvoorbeeld de grondslag van Koekoeks ambivalent jodenbeeld (en
mensbeeld!). In tegenstelling tot een hardnekkige mythe leverden joden in de Tweede
Wereldoorlog niet minder weerstand dan andere bevolkingsgroepen, zeker als men
rekening houdt met het feit dat zij het sterkst bedreigd werden. Bij Koekoek - en niet
alleen bij hem - is de mythe over de lijdzaamheid van de ‘oude jood’ uitgegroeid tot
een rechtvaardiging voor de combativiteit van de ‘nieuwe jood’.
Ondanks zijn anti-godsdienstige instelling denkt Koekoek vaak in theologische
en teleologische termen. De Holocaust, het offer, is niet voor niets geweest, ‘de dood
van zes miljoen joden kan niet los gezien worden van de oprichting en de erkenning
van Israël’ (bemerk de subtiele omkering van de gangbare, historisch betwistbare,
stelling dat de staat Israël zijn bestaan dankt aan de Holocaust). De slachtofferstatus
wordt gebruikt om daden te rationaliseren die men normaliter zou afkeuren. Over de
‘preventieve’ acties van Israël tegen kampen in Libanon schrijft hij dat ‘je nooit
helemaal veilig bent als je als jood bent geboren’. Hoelang mag men zich blijven
beroepen op geleden leed? Mag iedereen dat? Ook Palestijnen?
Koekoek pleit voor een akkoord met de Palestijnen in plaats van met god. Hij
bewondert de weerbaarheid en vasthoudendheid van de Palestijnen, en waarschuwt
voor onderschatting ervan. Israël moet onderhandelen, concessies doen. Er moet een
Palestijnse staat komen nààst Israël. Israël zal dan weliswaar ‘kleiner worden, maar
de overlevingskansen zullen groter zijn’.
Geen bange jood meer is een polemisch boek, een discussieboek. Het denkkader
en de gegevens om die discussie op een zinvolle, efficiënte wijze te laten verlopen,
worden verstrekt door Ludo Abicht, in Mensen in Israël en Palestina3.

Analyse van de problematiek
Abicht gaat niet op zoek naar een schuldige partij maar analyseert de argumenten
van beide partijen, toetst ze aan geschiedkundige feiten, beoordeelt hun uitwerking
en uitvoerbaarheid. Zoals in alle propaganda-oorlogen beweren beide partijen de
waarheid in pacht te hebben en zijn de feiten van de enen de mythen van de anderen.
Er wordt niet manifest gelogen, het zijn subtiele interpretaties van vaak dezelfde
gegevens, waarbij handig gebruik gemaakt wordt van selectieve informatie,
begripsverwarring en emotionele geladenheid.
Abicht schetst de ontstaansgeschiedenis en evolutie van het zionisme, zijn
verschillende vormen en betekenissen. Als beweging kan het zionisme maar begrepen
worden in het kader van het moderne Europese antisemitisme sinds de Verlichting.
Dit ideologisch-politiek antisemitisme hing samen met het in de 19e eeuw opkomend
nationalisme, de romantische verheerlijking van het verleden en een traditionalisme
dat zich tegen de internationalistische tendenzen van de Verlichting keerde. Op het
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oude messianistisch verlangen naar Zion (Jeruzalem en, bij uitbreiding, Israël) entte
zich een moderne politieke, nationalistische en kolonialistische beweging die zich
beriep op zowel goddelijke beloften als op Verlichtingsideeën (onder meer het morele
recht op zelfbeschikking).
Het moderne zionisme is dus een nationalistische emancipatiebeweging, een kind
van zijn tijd. Geen wonder ook, dat het in een sfeer van kolonialistisch denken baadt.
Bij de oprichting van de
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staat Israël bekommerde niemand zich om de wensen van de plaatselijke bevolking
van Palestina dat, anders dan de mythe het wil, zeker geen ‘land zonder volk voor
een volk zonder land’ was.
Hierna schetst de auteur de belangrijke fasen uit de ontwikkeling van het
Midden-Oosten na 1914. Onthullend is de bespreking van het statuut van de meer
dan een half miljoen Arabische burgers van Israël. In de nadrukkelijk joodse staat
worden deze staatsburgers door vele regelingen en wetten achteruitgesteld.
Abicht analyseert en verduidelijkt dan het ontstaan van het Palestijnse nationalisme,
evengoed een produkt van de Verlichting en de romantiek. De Palestijnse
verzetsbeweging beroept zich op dezelfde beginselen als het zionisme en zal maar
ophouden als ze ‘haar doel, een onafhankelijke Palestijnse staat, bereikt zal hebben’.
De intifada, de Palestijnse volksopstand, is een strijd tegen de koloniale toestanden
in de sinds 1967 door Israël bezette gebieden die verjoodst worden door
nederzettingspolitiek en marginalisatie van de autochtone bevolking4.
Tot slot gaat de auteur het rijtje af van mogelijke en, vooral, onmogelijke
oplossingen. Dromen over herstel van groot-Israël of groot-Palestina zullen moeten
wijken voor meer realistische oplossingen. De status quo is in elk geval onhoudbaar,
naast hoopvolle tekens (vredesbeweging, toenaderingen) groeien aan beide kanten
verzet en extremistisch-fundamentalistische tendenzen. Maar de
onafhankelijkheidsverklaringen van Israël (1948) en van de Palestijnse staat (eind
1988) sluiten elkaar niet langer principieel uit, beroepen zich op dezelfde
Aufklärungsbeginselen en -rechten en zouden de basisteksten moeten worden voor
vredesonderhandelingen.
Ik ben minder optimistisch gestemd dan Ludo Abicht. Het is me nog steeds niet
duidelijk hoe het nijpend vluchtelingenprobleem kan worden opgelost, nu al meer
dan 2 miljoen mensen, waarvan 35% in een zestigtal vluchtelingenkampen in Jordanië,
Syrië, Egypte, Libanon en de bezette gebieden. Een ander gegeven dat niet zal
bijdragen tot een werkzame oplossing, is de massale immigratie van Russische joden.
De in juni 1990 gevormde regering, de meest rechtse uit het bestaan van Israël,
verleent de hoogste prioriteit aan deze kolonisatie-golf. Het verband met de bezette
gebieden en het vluchtelingenprobleem zal weinigen ontgaan.
Abicht noemt zichzelf partijdig, partijdig uit verantwoordelijkheidsgevoel, omdat
de diepere oorzaak van de malaise in het Midden-Oosten moet worden gezocht in
Europese onverdraagzaamheid en kolonialisme, én partijdig ‘voor alle mensen en
groepen die onder discriminatie en vervolging te lijden hebben’. Hij probeert met
andere woorden het Verlichtingsideaal uit te breiden tot alle mensen, ook niet-blanken,
ook niet-westerlingen.
Hij gaat ervan uit dat in de eerste naoorlogse decennia de afschuw voor de
jodenuitroeiing zo algemeen was, dat kritiek op Israël of het jodendom onmogelijk
was. Als christen opgegroeid is de humanist Abicht doordrongen van de schuld van
de christelijke landen die de moord hebben gepleegd of getolereerd. Na de Zesdaagse
Oorlog geraakte hij in een gewetenscrisis, het was niet langer mogelijk Israël
onvoorwaardelijk te steunen en toch vast te houden aan kritische en humanistische
principes. Deze progressieve, christelijk-humanistische instelling breidt hij ten
onrechte uit tot alle westerlingen (en mensen). De overschatting van dit specifieke
verantwoordelijkheidsgevoel vertekent zijn analyse van het Midden-Oosten conflict
een beetje.
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Dat specifieke verantwoordelijkheidsgevoel is uiteraard cultuur- en plaatsgebonden.
In zijn denken over het Israëlisch-Palestijns probleem kent Ludo Abicht, zoals zovele
westerlingen, een te centrale rol toe aan de Holocaust. Hij beklemtoont dat het niet
de Palestijnen waren die de judeocide heb-
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benbedreven, maar schrijft elders toch dat ‘men het zionisme als beweging niet kan
begrijpen zonder kennis te hebben van de geschiedenis van het Europese antisemitisme
en de Holocaust, evenmin als men het Palestijnse nationalisme kan begrijpen zonder
het zionisme en het trauma van de jodenmoord van de twintigste eeuw’ (p. 17 - mijn
cursivering). Volgens Abicht hoeft men zich ook niet op te winden over de
nadrukkelijke verwijzing naar de Holocaust als het uiteindelijke argument dat
‘trouwens bijna niet kan weerlegd worden’ (...) ‘Wie dit om politieke of emotionele
redenen weigert te aanvaarden, kan best alle hoop op een zinvolle gedachtenwisseling
met joodse Israëli's opgeven’ (pp. 54-55). Moeten Palestijnen dan alle hoop opgeven?
Zij hebben immers geen boodschap aan de Holocaust en zijn naar de ‘kolonies’
geëxporteerde nasleep, zij denken vanzelfsprekend vanuit hun niet-westerse context.
Kolonialisme kan toch niet gerechtvaardigd worden door verwijzing naar bestaande
tekorten of wantoestanden in het Westen?
Het ‘nooit meer’, de behoefte aan veiligheid en bestaanszekerheid, waren geldige
argumenten in de discussie over oprichting en bestaansrecht van de joodse staat. Ze
zijn dat niet in de discussie met de Palestijnen die inderdaad geen verantwoording
dragen voor de genocide en nu ook Israël hebben erkend. De Holocaust ligt mede
aan de basis van de staat Israël, maar vanuit de optiek van Palestijnen is het
onveiligheidsgevoel dat daarnaar verwijst een geïmporteerd probleem waarmee zij
niets te maken hebben.
Deze gedateerde argumenten beleven de laatste decennia een emotionele en
politieke heropflakkering, ze worden propagandistisch en oneigenlijk gebruikt in de
niet-westerse discussie over de Midden-Oosten problematiek5. Een bondige analyse
van de evoluerende houding tegenover de jodenuitroeiing (onverschilligheid in de
eerste naoorlogse jaren, ook in Israël) had niet misstaan in dit sterk aanbevolen boek.
Mensen in Israël en Palestina bevat een kernzin over de veiligheid en
bestaanszekerheid van Israël. Er zal pas echt ‘over een oplossing van het
Israëlisch-Palestijns vraagstuk kunnen onderhandeld worden, wanneer men er de
huidige Israëlische verantwoordelijken van kan overtuigen dat ze, als ze voortgaan
op de ingeslagen weg, op korte of lange termijn die nagestreefde veiligheid nog meer
in gevaar brengen’ (p. 46).
juni 1990

Eindnoten:
1 Olympe de Gouges, Verklaring van de Rechten van de Vrouw en Burgeres, inleiding en
commentaar van Hannelore Schröder, vert. Anja Hélène, Kok Agora, Kampen, 1989, 140 pp.,
f 24.74.
2 Zie b.v. Simon Schama, Patriotten en bevrijders, Agon, Amsterdam, 1989, pp. 189.
3 Nina Rattner Gelbart, Feminine and Opposition Journalism in Old Regime France, Univ. of
California Press, Berkeley etc, 1987, p. 185.
4 Met dit, in sociaal opzicht nogal arrogante simplisme lijkt Schröder enige school te hebben
gemaakt. ‘Misschien hebt u ooit de slogan gehoord: “het persoonlijk is politiek”’, schreef een
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ingezonden-brievenschrijfster op 25 april 1990 in De Groene Amsterdammer. ‘Deze woorden
zijn meer dan een slogan, het is een groot stuk realiteit, zowel voor de vrouwelijke flexibele
arbeidskracht, als voor de man die naast zijn baan wel tien commissariaten kan hebben’. De
lijnen van sociale en economische macht en onmacht zijn daarmee gereduceerd tot de breuklijn
tussen het mannelijke en het vrouwelijke geslacht. wat inderdaad een zeer overzichtelijk en
daarmee geruststellend maatschappijbeeld oplevert. Een aanzienlijk genuanceerder analyse is
te vinden bij Lieneke van Schaardenburg, Meisjes uit mijn straat. Op zoek naar onze sociale
kansen en ambities, Van Gennep, Amsterdam, 1988; zie ook het interview met haar in De
Volkskrant, onder de veelzeggende titel Niet voor niets laten vrouwen van artsen gauw weten
dat hun man dokter is (26 maart 1988). Overigens lijken noch de ‘feministische theologe en
Groen-Linksstemster’ uit De Groene Amsterdammer, noch Schröder zelf (die deze slagzin met
instemming citeert) zich er rekenschap van te geven dat de eis van politisering van het persoonlijk
leven voor het eerst werd geformuleerd en (in gelijkluidende bewoordingen) gepropageerd door
de theoretici van het Italiaans fascisme. Het wegvallen van de scheiding tussen de persoonlijke
en de openbare sfeer (d.w.z. de politiek of de staat) is waarschijnlijk het belangrijkste kenmerk
van elke vorm van totalitarisme, zowel van rechts als van links.
Hans Koekoek, Geen bange jood meer, De Prom, Baarn, 1990.
Met een kleine letter geschreven omdat het naast mekaar gebruiken van ‘jood’ als belijder van
een godsdienst, en ‘Jood’ als een lid van een volk (zie G. Geerts, Waarom wordt jood met een
kleine letter geschreven?, Ter Herkenning, 15 (1987/4), pp. 267-268) me niet bevredigt. Immers,
als een volk niet gedefinieerd kan worden door middel van territoriale criteria (joden, zigeuners),
kan men niet anders dan op biologische ‘raskenmerken’ terugvallen en dat lijkt me dubieus en
gevaarlijk. Diaspora, assimilatie en integratie sluiten het gebruik van culturele criteria uit. Ik
vrees dat ‘jood’ niet anders dan religieus kan worden omschreven. Zie daarover pp. 56-57 in
het boek van Ludo Abicht dat in het tweede deel van dit artikel uitvoerig aan bod komt.
Ludo Abicht, Mensen in Israël en Palestina, DNB/Uitgeverij Pelckmans, Kapellen, 1990.
In het eind vorig jaar verschenen La Guerre des six jours (Complexe, Bruxelles) toont
Midden-Oosten specialist Pierre Hazan op boeiende wijze hoe juist deze bezetting de zesdaagse
oorlog tot een Pyrrhus-overwinning maakte, doordat van dan af de Palestijnse zaak en de PLO,
door de Arabische staten tot dan louter als instrument voor de eigen belangen gebruikt, een van
de belangrijkste kernen gingen vormen van de Midden-Oosten problematiek.
In Geen bange jood meer bijvoorbeeld gebeurt dat heel wat nadrukkelijker dan in de twee jaar
oudere versie afgedrukt in Koekoeks verhalenbundel Het houten hoofd (Bruna,
Utrecht/Antwerpen, 1980.
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Boeken
Filosofie
Eigendom tussen politiek en economie. naar een moderne opvatting van
eigendom, P. Meijs & W. Jansen, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1989.
Dit boek brengt een interessante theoretische uitwerking van het begrip eigendom.
In de inleiding en het eerste hoofdstuk wordt gesteld dat het gewone liberale
eigendomsbegrip niet meer overeenkomt met de praktijk in onze welvaartsstaat. De
oorsprong van dit liberale eigendomsconcept wordt nagetrokken. Nauwgezet worden
de opvattingen over eigendom van een hele reeks belangrijke klassieke auteurs
vergeleken: Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Fichte, Hegel, Smith, Ricardo, Bentham,
J.S. Mill en Marx. Het besluit luidt dat het hedendaagse economische en juridische
eigendomsbegrip al te instrumentalistisch wordt gedacht. In de instrumentele visie
wordt eigendom vernauwd tot een relatie van mensen tot een materiële zaak. Sommige
klassieke auteurs hanteren een ruimer eigendomsbegrip: soms is het ondergeschikt
aan de zelfontplooiing van de eigenaar, soms ook drukt het relaties tussen mensen
uit. Meestal is eigendom niet enkel een materiële zaak, maar vooral een recht.
Hieronder vallen ook collectieve rechten gegarandeerd door de staat. Het huidige
liberale eigendomsbegrip heeft al deze ruimere bijbetekenissen verloren.
Meijs en Jansen gaan vervolgens op zoek naar de opvattingen over eigendom in
de huidige politieke filosofie. De eigendomsopvattingen van Nozick, Rawls en
Macpherson worden geëxpliciteerd en vergeleken. Er wordt nauwkeurig gekeken in
hoeverre de theorieën een verrechtvaardiging kunnen leveren voor de praktijk van
de welvaartsstaat.
In het slothoofdstuk verdedigen P. Meijs en W. Jansen een moderne opvatting van
eigendom, grotendeels geïnspireerd door de conceptie van Macpherson. Dit
eigendomsbegrip weerspiegelt de evolutie van de praktijken in de welvaartsstaat in
vier opzichten. Er is eerst de verschuiving van eigendomsrecht naar gebruiksrecht,
zoals die tot uiting komt in de scheiding van het bezit en het beheer van de
produktiemiddelen. In de tweede plaats omvat het eigendomsbegrip een recht op
arbeid en een (basis)inkomen. Ten derde wordt het eigendomsbegrip gedifferentieerd
en functioneel opgevat. Afhankelijk van de maatschappelijke functie wordt het
klassieke gebruik van het privé-bezit ingeperkt. Het eigendomsrecht van een eigenaar
van een woning wordt bijvoorbeeld aan banden gelegd door het gebruiksrecht van
de huurder. Ondernemingen mogen niet langer ongestraft vervuilen. In de vierde
plaats wordt een relatie gelegd tussen eigendom en macht. Een gedifferentieerd en
functioneel eigendomsbegrip leidt tot de definitie van de concepten beschikkingsrecht
en beschikkingsmacht, die relaties vastleggen tussen personen of groepen.
Een modern eigendomsbegrip overstijgt in al deze aspecten de exclusieve materiële
eigendom, de relatie van een persoon tot een zaak. Het weerspiegelt integendeel de
functies van de staat, de ontwikkelingen binnen de economie en de veranderende
maatschappelijke verhoudingen.
Natuurlijk kan men erover twisten wat nu juist de inhoud van een modern
eigendomsbegrip moet zijn. Het lijkt logisch dat men niet langer het begrip los van
de globale maatschappelijke verhoudingen kan definiëren. Wordt hier echter de kern
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van het eigendomsbegrip niet al te zeer uitgebreid en moet dit niet leiden tot
begripsvervaging? Een oplossing voor die discussie moet pragmatisch zijn. Binnen
redelijke limieten kunnen auteurs zelf de ruimte voor hun eigendomsbegrip bepalen
op voorwaarde dat dit duidelijk wordt aangegeven. Dit boek biedt de lezer een heldere
kijk op de verschuivingen in het begrip eigendom. Het geeft duidelijk aan waarom
men het klassieke eigendomsbegrip niet kritiekloos kan overnemen. Bovendien leidt
het de lezer in de richting van een aanvaardbare ruimere definitie.
Robert Stallaerts

Friedrich Nietzsche en de bronnen van de westerse beschaving, Henk van
Gelre, Ambo, Baarn, 1990,143 pp., f 29,50.
In het eerste deel van wat een reeks van minstens vier afleveringen moet worden
behandelt de journalist en theoloog Van Gelre Nietzsche's verhouding tot de
christelijke en joodse bronnen van de westerse cultuur. De volgende delen zullen
gewijd zijn aan de antieke beschaving, in haar diverse tijdvakken en aspecten. Wellicht
anders dan in die ko-
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mende delen het geval zal zijn, gaat Van Gelre in deze eerste aflevering minder in
op de vraag wat Nietzsche zelf aan de joods-christelijke wortels verschuldigd is, dan
op zijn oordeel over deze historische figuren en perioden. Vervolgens toetst Van
Gelre deze inzichten aan datgene wat vandaag de dag in de geschiedwetenschap,
theologie en exegese min of meer aanvaard wordt.
Dat heeft een wat hybride boekje tot gevolg gehad, dat voortdurend heen en weer
zwenkt tussen een Nietzsche-monografie en een modern-theologische interpretatie
van de christelijke oergeschiedenis, waarvoor met name het werk van Bultmann,
Grollenberg, Ridderbos en Schillebeeckx model staat. Nietzsche komt bij Van Gelre
vrijwel steeds met vlag en wimpel uit de vergelijking te voorschijn. Vooral in zijn
visie op de figuren van Jezus en Paulus blijkt hij bijna een eeuw vooruit te zijn
geweest.
Interessanter dan in deze constateringen is het boek, waar Van Gelre laat zien op
welke auteurs Nietzsche zelf bij zijn bijbelinterpretatie teruggreep. Vruchtbaar
zoekwerk in de nagelaten fragmenten levert hele reeksen citaten en excerpten op uit
contemporaine historisch-kritische en theologische werken, die Nietzsche vaak bijna
letterlijk in zijn eigen boeken overnam. Vooral de baanbrekende exegeet Wellhausen
en Nietzsche's persoonlijke vriend Franz Overbeck zijn daarbij van doorslaggevende
invloed geweest.
Daarmee heeft deze deelstudie zeker haar waarde, al is de opzet ervan nogal
tweeslachtig en houdt de auteur zijn neiging tot uitweiding, autodidactisch
wetenschapsmoralisme en bewieroking van zijn protagonist niet altijd in de hand.
Een strakkere en meer afstandelijke opzet zou de komende deeltjes ten goede komen.
Ger Groot

Nietzsche nu of nooit, E.L.G.E. Kuypers (red.), Garant, Leuven/Apeldoorn,
1990, 106 pp., BF. 295.
In een vijftal lezingen, aanvankelijk uitgesproken tijdens een Nietzsche-seminarium
aan de Leuvense Internationale School voor Wijsbegeerte, wil deze bundel een indruk
geven van Nietzsche's relevantie voor de huidige tijd. In een nogal bevlogen
toonzetting, waarvan ook de titel van de bundel getuigt, zet Kuypers in zijn inleiding
echter een weinig verrassende Nietzsche neer. En daarmee is de oriëntatie van de
meeste bijdragen wel aangegeven. Willem van Reijen mag opnieuw een lijn trekken
van Nietzsche naar het postmodernisme, waarin subtiliteit ook nu weer geen courant
artikel is. Tom Tak schrijft een weinig verplichtend verhaal over Nietzsche's
opvoedingsideeën, dat tenslotte ondergaat in verzuchtingen over het verval van de
moderne tijd. En Kuypers zelf trekt een nogal wonderlijke parallel tussen Nietzsche
en Habermas, in het licht van hun relevantie voor de grondslagen van de sociale
wetenschappen. De parallellen die hij aanwijst zijn echter zo algemeen gesteld dat
ze al snel in trivialiteit verzinken, terwijl Kuypers' eigen toespitsingen blijken uit te
lopen op het advies aan onderzoekers, in teamverband te werken en een logboek bij
te houden.
Minder chaotisch is het openingsartikel van Meerten ter Borg, die op tamelijk
zakelijke wijze Nietzsche's nihilisme-begrip verheldert, en suggestief is de slotbijdrage

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

van Roland Duhamel, die een systematische reconstructie van Nietzsche's esthetica
voorstelt. Hoewel er ten aanzien van Duhamels poging zeker discussie mogelijk is,
is het veelzeggend dat een rustige toon en academische stelselmatigheid zoveel meer
interessants over het voetlicht kan brengen dan het opgewonden expressionisme of
dartele postmodernisme dat men veelal bij de andere auteurs aantreft. Dat men het
daarbij met de precisie van uitdrukking en weergave soms niet al te nauw neemt, is
al evenmin verwonderlijk. Wellicht heeft men zich hier te gemakkelijk laten verleiden
door de rapsodische schrijfwijze van Nietzsche zelf, die daarmee op enigszins
onvermoede wijze bewijst nog altijd een ‘gevaarlijk filosoof’ te kunnen zijn.
Ger Groot

Kierkegaard en de twintigste eeuw, Etienne Kuypers (red.), Kok Agora,
Kampen, 1989, 136 pp., BF. 498 (Verspreiding in België: Denis en Co,
Deurne).
Na de systemische aanspraken van de idealistische filosofie zochten bewogen denkers
in de 19e eeuw een nieuw vertrekpunt. Volgens S. Kierkegaard is de waarheid niet
meer te vinden in een objectief-wetenschappelijk systeem; de verruimde subjectiviteit
die het object in zijn wezenlijke aspecten vat, is de locus van de waarheid. De abstracte
filosofie verwordt tot een fictie wanneer men beseft dat elke gedachte steeds door
een concrete

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

82
persoon wordt gedacht. De onherleidbare enkeling kan voor zijn waarheid leven en
sterven. Van hieruit is er een religieus leven mogelijk: de subjectiviteit is de ladder
tussen de historische leefwereld en een eeuwig bewustzijn. B. Delfgaauw staat stil
bij die vragen vanuit een fragment uit het Efterskrift. E. Kuypers brengt de relevantie
van Kierkegaards cultuurkritiek en -alternatief voor het postmoderne denken aan.
De moderne redelijkheid uit zich in een kolonisering van de leefwereld en in een
fragmentering van het bewustzijn. De afwezigheid van de hartstocht leidt tot een
redelijke zakelijkheid. Staande op de moderne bodem die nog nauwelijks voelbaar
begon te trillen, kon Kierkegaard reeds halfweg de 19e eeuw de uitdaging van onze
toekomst formuleren. Het moderne rationaliteitsbeginsel moet verbonden worden
met het transcendentiebeginsel. Hierdoor wordt er een verbeeldende redelijkheid
mogelijk die groeit tot een persoonlijke zingeving. Maria Veltman opent de bundel
met een schets van ‘De mens Kierkegaard’ en W. Scholtens sluit het geheel verrassend
af door de mythe van de vrouwenhater Kierkegaard te doorprikken en het kritisch
en ironisch karakter van zijn werk aan te bieden vanuit de feministische gevoeligheid.
Luc Anckaert

Derrida - Nietzsche, Nietzsche - Derrida, Ernst Behler, Schöningh Verl.,
Paderborn, 1988, 171 pp., DM. 18,80.
Zoals geldt voor het overgrote deel der huidige Franse filosofen, is ook Derrida
diepgaand door het denken van Nietzsche beïnvloed. Behler wijst deze lijnen van
invloed vooral na in Derrida's discussie met Heidegger, aan wie dan ook een belangrijk
deel van deze studie is gewijd. Dat heeft tot gevolg gehad dat de figuur van Bataille,
die in de Franse Nietzsche-receptie een cruciale positie inneemt, in dit boek geheel
buiten beschouwing blijft, met als consequentie dat Behler het begrip ‘transgressie’
als een Derridiaanse categorie kan aanduiden (20). In zijn tracering van
Nietzscheaanse thema's volgt Behler de centrale teksten van Derrida op de voet,
zodat sommige passages van het boek bijna uit lange parafrasen van diens teksten
lijken te bestaan. Behlers weergave is echter zeer correct en verhelderend, al blijft
de nadruk liggen op het verschil tussen Derrida's en Heideggers inzet van de filosofie.
Hoewel Behler terecht wijst op de tekentheorie als ontmoetingspunt tussen Nietzsche's
aanzet en de Saussuriaanse vooronderstellingen van Derrida's differentiefilosofie,
blijft de rol van het Nietzscheaanse krachtbegrip in Derrida's theorie van de betekenis
enigszins onderbelicht. Zeer verhelderend is echter zijn weergave van de discussie
tussen hermeneutiek (Gadamer) en deconstructie, die als nawoord aan het boekje is
toegevoegd.
Ger Groot

Godsdienst
De kunst van het samenleven. In de knel tussen rechtvaardigheid en vrede,
Mark Heirman, Pax Christi pocket, Antwerpen, 1988, 102 pp.
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Hoe verbind je de nuchtere blik van een Machiavelli met de christelijke
bevrijdingsethiek? Hoe leg je in een essay van honderd bladzijden helder en
geargumenteerd uit, dat men in de reële geschiedenis zelden of nooit het evenwicht
gevonden heeft tussen het verlangen naar vrede en het al even sterke verlangen naar
rechtvaardigheid? Indien de Palestijnen bijvoorbeeld echt vrede willen, zullen ze er
het (onrechtmatige) verlies van een groot deel van hun land moeten bijnemen. Mark
Heirman plaatst deze problematiek niet alleen in de historische context, maar toont
ook aan, hoe verschillende synchronische culturen van een verschillend mensbeeld
uitgaan. Uiteraard zijn er overlappingen tussen het heroïsche, het messiaanse, het
ascetische en het harmonische mensbeeld, maar toch legt elke cultuur hier
verschillende accenten, die een diepere verstandhouding voortdurend bemoeilijken.
Heirman vindt inspiratie bij Emmanuel Levinas, die er als geen ander in geslaagd is,
het paradigma van het machtsdenken, dat onze westerse beschaving domineert te
doorbreken: ‘Dat één medemens volstaat - alleen al zijn gelaat - om nee te zeggen
tegen die totaliteit. En dat elke medemens zo radikaal anders is - overigens de
emanatie van het Oneindige - dat deze alteriteit elke autonomie verscheurt en elke
eenheidsvisie ontluistert’ (helaas zolang het niet gaat om het gelaat van een Palestijn...
- LA). Toch blijft ook Levinas, net als Kant, nog in de ban van het
rechtvaardigheidsideaal, waarvan Heirman ‘de verdelen-
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de kracht’ aantoont, zodat het onmogelijk wordt, op deze grondslag een duurzame
vredesstrategie op te bouwen. Waar veiligheid en rechtvaardigheid de mensen en
mensengroepen van elkaar scheiden, gaat de vredesgedachte uit van wat hen verbindt.
Heirman verwerpt zowel de onrechtvaardige vrede als de vredeloze rechtvaardigheid,
omdat beide ons in de ondergang zullen voeren: ‘Het hoger belang van de vrede en
de kunst van het samenleven willen dat er andere wegen zijn om de samenleving
veel diepgaander te genezen dan de rechtvaardigheid dat kan’. Hij eindigt met een
oproep tot herwaardering van de caritas als de enige hogere kracht die dit dilemma
kan overstijgen en de weg kan wijzen naar een nieuw en noodzakelijk evenwicht. In
die zin vormt het essay een aanzet tot een bezinning en een discussie die in de jaren
negentig binnen de vredesbeweging zowel van christelijke als van humanistische
zijde centraal zal moeten staan.
Ludo Abicht

Het bezit van de waarheid: het einde van de dialoog, Pinchas Lapide, Ten
Have, Baarn, 1989, 117 pp., f 19,50 (Verspreiding in België: Westland,
Schoten, BF. 398).
Dit boekje bevat de - enigszins bewerkte en uitgebreide - tekst van drie
radioprogramma's die in 1986 en 1987 door de Bayerische Rundfunk werden
uitgezonden. In elk van deze uitzendingen beantwoordde de bekende joodse publicist
Lapide vragen die (door een onbekende) aan hem werden gesteld. Elke keer is een
apart thema behandeld (Wet en liefde; de vreemdeling; messiasverwachtingen). Het
boekje kan dus het beste worden gezien als een bundeling van drie brochures, die
onderling helaas weinig of niets met elkaar te maken hebben; hun enige onderlinge
band is dat het de Bijbel betreft. Dat wil echter geenszins zeggen dat het gebodene
daarmee in waarde daalt. Maar beweren dat deze nieuwste publikatie erg veel toevoegt
aan hetgeen Lapide inmiddels bij dezelfde uitgever en in vele herdrukken heeft laten
verschijnen, zou de waarheid teveel geweld aandoen. Om te laten zien hoe men als
publiek wordt ‘bespeeld’ vermeld ik nog dat de oorspronkelijk Duitstalige uitgave
uit 1988 een heel andere titel draagt (Können wir die Fremden lieben?) dan de thans
verschenen uitgave in ons taalgebied.
Panc Beentjes

Onschuldfantasieen. Offerzin en heilsverlangen in feminisme en mystiek,
Grietje Dresen, SUN, Nijmegen, 1990, 335 pp.
Onschuld, offerzin en heil zijn in deze dagen geen courante begrippen. Toch heeft
de theologe Grietje Dresen deze centraal gesteld in de studie waarop zij in Nijmegen
promoveerde. Zij gaat daarin uit van de hypothese dat vrouwen bijzonder vatbaar
zijn voor gevoelens van zelfopoffering, waarmee zij tegemoet komen aan het
verlangen naar een herstelde heel-heid van het bestaan. Beide elementen komen
samen in de onschuldfantasie, waarmee vrouwen vooruitlopen op de realisering van
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dit verlangen, en zich - zoals Dresen aan de hand van de 15e eeuwse mystica Alijt
Bake laat zien - koesteren in een meer of minder religieus zelfbesef van
almacht-in-nederigheid.
Dresen toetst deze hypothese aan de geschriften van Bake en de 20e eeuwse
Duitsnationalistische feministe Gertrud Bäumer. De psychoanalytische verklaring
die Dresen voor dit verlossingscomplex aandraagt wordt vooral ontwikkeld aan de
hand van de laatste, omdat de jeugdjaren daarin een doorslaggevende rol spelen en
we van Bake's jeugd nu eenmaal niets weten. Niet alleen zou het opgroeiende meisje
volgens Dresen sterker dan een jongen haatgevoelens jegens zichzelf ontwikkelen,
waarin het masochisme van de latere offerbereidheid gemakkelijk wortel kan schieten,
ook zou zij langer gebonden blijven aan haar moeder en de beschermende almacht
die deze vertegenwoordigt. Daarmee zou zij ook later nog gemakkelijk vervallen in
almachtsfantasieën. Anderzijds zal het meisje onder de moederlijke bescherming
langer ondergedompeld blijven in een paradijslijke onschuld, waarnaar zij later zal
blijven terugverlangen, en die ze (met de nodige offerzin) binnen haar eigen huisgezin
zal trachten te herstellen.
De hypothese is niet onplausibel, maar lijkt (zoals veel feministisch geïnspireerde
theorievorming) nogal sterk georiënteerd te zijn op de levensomstandigheden en
seksuele stereotypen van een specifieke, burgerlijke klasse. Terecht wijst Dresen
erop dat de vrouwelijke offerzin in de geschiedenis vaak is misbruikt om vrouwen
in een dienstbare rol te houden. Liever dan te bezwijken voor complottheorieën tracht
zij aan te geven in hoeverre daarvoor in de vrouwelijke psyche een voedingsbodem
aanwezig was en is.
Daarmee legt deze studie de basis voor
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een evenwichtige verhouding tot de offerzin, ook waar deze niet uitsluitend aan
vrouwen is voorbehouden. Dresen zelf neemt tegenover deze attitude en de daarmee
gepaard gaande onschuldsfantasie een ambivalente houding in. De ervaring van
heelheid en herstelde schuldeloosheid geeft het leven glans en zin, en mag daarmee
worden gekoesterd, maar moet ook in haar beperkingen worden onderkend. De in
feministische theorieën soms veronderstelde morele superioriteit van vrouwen lijkt
‘historisch gezien slechts de andere kant te zijn van de... onmacht van vrouwen’, zo
schrijft zij in de conclusies van haar overwegingen. Dat vormt ‘een vruchtbare
voedingsbodem voor heilige onschuld, maar heilige onschuld vormt geen goede
voedingsbodem voor politiek effectief en rechtvaardig handelen’.
Ger Groot

Ter herkenning. tijdschrift voor christenen en joden, jaargang 17 (1989),
nrs. 1-4, Boekencentrum, Den Haag, f 45 (Voor België: BF. 900, te bestellen
bij D. Rouges, Marialei 62, 2018 Antwerpen).
Anders dan wanneer men een tijdschrift per aflevering bekijkt, krijgt men over een
voltooide jaargang altijd een betere indruk van opzet en verhoudingen. Ook na de
vier nummers (in totaal bijna 300 bladzijden) van de thans afgesloten zeventiende
jaargang dient vastgesteld te worden dat het gehele brede spectrum van
aandachtsvelden in de relatie jodendom-christendom weer evenwichtig aan bod is
gekomen. Of het nu gaat over Oudheid en Middeleeuwen (Alexander de Grote, Rasji,
Robertus Bellarminus), over de recente geschiedenis (Momigliano, de zgn. joodse
wereldsamenzwering, Elie Wiesel, het anti-semitisme vlak na de bevrijding), over
actuele ethische kwesties (renteheffing, abortus in de joodse traditie) of over de
bijbeluitleg in de diverse periodes, steeds weer weet de redactie het klaar te spelen
een dergelijk gevarieerd aanbod te realiseren. Voegt men daarbij de onmisbare
halfjaarlijks terugkerende Bibliografie Jodendom waarin ongeveer alle nieuwe
Nederlandstalige publikaties worden gesignaleerd en samengevat, dan moge duidelijk
zijn dat dit tijdschrift echt in een behoefte voorziet. Wanneer nu ook nog de rubriek
Boekbesprekingen een wat evenwichtiger profiel zou kunnen krijgen, zou dit periodiek
nog meer aan gedegenheid winnen. Wie het tijdschrift niet kent, moet daar zeker
verandering in brengen; er gaat een wereld voor u open.
Panc Beentjes

Sceptici over de schrift, Martin van Amerongen (red.), Anthos, Baarn,
1989, 179 pp. (Verspreiding voor België: Westland, Schoten, BF. 498).
In de eerste helft van 1988 organiseerde het weekblad De Groene Amsterdammer
samen met de stichting ‘Paradiso’ een uitgebreide serie lezingen over de bijbel. En
dat niet zozeer met theologische bedoelingen, dan wel om culturele en
maatschappelijke aandacht voor de Schrift te vragen, een boek dat - ondanks het feit
dat het reeds twintig eeuwen lang het fundament vormt van de westerse beschaving
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- in vooruitstrevende kringen goeddeels wordt genegeerd. De bijeenkomsten op de
zondagmorgen bleken in een behoefte te voorzien, een gevoel dat - nu een dozijn
van die lezingen is gebundeld - heel goed kan worden gedeeld. Sprekers van zeer
uiteenlopend pluimage - het overgrote deel van het mannelijk geslacht - brengen een
grotendeels ongelovig gehoor erg boeiende leeservaringen over vanuit die Schrift.
Zo worden er lansen gebroken voor de doorgaans als erg onsympatiek ervaren figuren
Saul en Judas, komt Job heel uitvoerig over het voetlicht en wordt de meest
waarschijnlijke vader van Jezus onthuld. De beide vrouwelijke spreeksters laten heel
goed zien waartoe een feministische lezing van bijbelteksten kan leiden. Hoewel
veel sprekers aan het begin van hun lezing inderdaad als sceptici zouden kunnen
worden bestempeld, zou ik ze na afloop ervan toch eerder willen kwalificeren als
creatieve bijbellezers bij wie menigeen, ongelovig of overtuigd christen, in de leer
zou kunnen gaan.
Panc Beentjes

Markus en drie jaar torah. Het evangelie gelezen als drie jaargangen
schriftuitleg, D. Monshouwer, Kok, Kampen, 1989, 336 pp., f 65.
In vervolg op zijn proefschrift Markus en de Torah (Kampen, 1987), waarin de auteur
diepgaand de mogelijkheden heeft uiteengezet voor een parallel lezen van het Markus-
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evangelie met de driejaarlijkse joodse Torahcyclus én de joodse feesten, komt hij nu
met een uitgewerkte blauwdruk ervan, die meer de vorm heeft gekregen van een
doorlopend commentaar op het oudste evangelie, al moet men de presentatie niet al
te veel vereenzelvigen met het klassieke genre ‘bijbelcommentaren’. Het zal duidelijk
zijn dat deze studie een ongelooflijke hoeveelheid gegevens bevat, zowel uit Oude
en Nieuwe Testament als uit (de liturgie van) het antieke en vroege jodendom, die
op een uiterst creatieve wijze door de auteur zijn verwerkt in diens originele lezing
en uitleg van Markus. In de bespreking van het proefschrift (zie Streven, januari
1988, p. 374) sprak ik al van de achillespees van de hele theorie, die staat of valt met
de kwestie of associaties voldoende zijn om één Markusperikoop te verbinden met
liefst drie verschillende lezingen uit Torah, of dat er échte parallellen verlangd
worden. Het lijkt mij dat behoudens een aantal frappante parallellen - met name in
de middensectie van het evangelie (Mk. 6,30-9,13), waar het Loofhuttenfeest aan de
orde is en in de eindsectie waar het boek Klaagliederen domineert - de theorie zich
bij tijd en wijle toch nog op een té associatieve ondergrond bevindt. Daarnaast houden
twee methodologische kwesties mij nogal bezig: (1) Kan men van de evangelist
Markus wel verlangen dat hij in relatief heel beperkte perikoopjes van doorgaans
5-7 verzen liefst zes onderscheiden oudtestamentische lezingen (te weten drie uit
Torah - van zéér grote omvang! - en drie psalmen) op een verantwoorde wijze heeft
verwerkt? (2) Nergens in deze studie wordt naar mijn mening voldoende aandacht
besteed aan het gegeven dat de driejarige Torah gebaseerd is op een Hebreeuwse
grondtekst, terwijl we van het Markusevangelie toch duidelijk een Griekse tekst
krijgen overgeleverd. Ook hier is een voedingsbodem voor een florerende
associatie-praktijk niet uit te bannen.
Panc Beentjes

Geschiedenis
Ochtend van Amerika, Robert Lemm, Kok Agora, Kampen,
DNB/Pelckmans, Kapellen, 265 pp.
Vooruitlopend op 1992, het vijfde eeuwfeest van de ontdekking van Amerika,
beschrijft de hispanist Robert Lemm in een enigszins wonderlijk tweeluik de
geschiedenis van Amerika, zoals die door deze bijna mythische datum in tweeën
werd verdeeld. In het eerste deel van zijn boek behandelt hij de pre-Columbiaanse
wereld, die hij in al haar verschillen vooral aan de hand van de overgeleverde mythen
en literatuur tracht te reconstrueren. Het tweede deel van het boek beschrijft de
westerse (vooral Spaanse) ontdekkingstochten en kolonisatie van Zuid- en
Midden-Amerika. Opmerkelijk is vooral dat Lemm het Spaanse optreden aanzienlijk
milder beschrijft dan meestal gebruikelijk is. Al ontkent hij bepaalde uitwassen niet,
de nadruk ligt bij hem duidelijk op al het goede dat de Spanjaarden hebben gebracht,
of althans wilden brengen - om te beginnen het christendom, waaraan het Spaanse
Katholieke Koningspaar (vooral Isabella van Castilië) volgens hem aanzienlijk meer
waarde hechtte dan aan het goud dat de nieuwe koloniën konden opbrengen. In een
slothoofdstuk ziet Lemm zich dan ook genoodzaakt een ware filippica te houden
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tegen het werk van Bartolomé de las Casas, die hij utopistisch fanatisme en regelrechte
laster verwijt. En ongetwijfeld geeft diens Korte geschiedenis van de vernietiging
van de Indiën (Indiaans Amerika) een eenzijdig en wellicht ook enigszins overtrokken
beeld van het Spaanse optreden en is de Zwarte legende die daarvan het uitvloeisel
vormde eerder vanuit intern-Europese politieke belangen dan vanuit de zorg om de
oorspronkelijke Amerikaanse bevolking ontstaan. Toch is de apologetische toon van
Lemm nogal storend, met name omdat deze niet alleen met de stereotypen, maar ook
met het woordgebruik van een reeds lang overleefde, Europacentristische
geschiedschrijving gepaard gaat. ‘Wilden’ die geen onderscheid maken tussen
geestelijken en avonturiers (157), koningen die de zee ‘van piraten zuiveren’ (148),
vrouwen die ‘graag het doopwater accepteren dat nodig is om bij de overwinnaars
te slapen’ (196) - men waant zich in een kruising tussen een vooroorlogs jongensboek
en ‘vaderlandse geschiedenis’
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in de chauvinistische zin van het woord. Dat laatste heeft Lemm ongetwijfeld niet
bedoeld. Integendeel, aan het eind van het eerste deel wordt de pre-Columbiaanse
cultuur samenvattend gekenschetst in min of meer paradijslijke beelden. Wat aan de
volmaaktheid ontbrak lijkt alleen het christendom te zijn geweest, zo suggereert
Lemm in een opmerkelijke voortzetting van de preoccupaties van het Katholieke
Koningspaar. De seksuele schaamtecultuur en afwezigheid van atheïsme en
existentialisme worden door hem als de grote verdiensten van de Amerikaanse
beschavingen aangemerkt - een lichtend voorbeeld, zo mag men uit zijn relaas
opmaken, voor de ‘tegen-natuurlijke’ en ‘zieke’ tendensen van onze huidige cultuur.
Ger Groot

Het ware verhaal van de Alexandrijnse bibliotheek, Luciano Canfora,
vert. Els van der Pluym, SUN, Nijmegen, 1990, 159 pp., f 29,50.
In een tweeluik reconstrueert de Italiaanse historicus Canfora de geschiedenis van
de beroemde Alexandrijnse bibliotheek, die de grootste van de oudheid geweest moet
zijn. Het fragmentarische verhaal, beginnend bij de stichting en de stapsgewijze maar
zeer brede adquisitie, tot aan de uiteindelijke ondergang ervan, wordt door hem in
een zestiental korte hoofdstukjes verteld, aan de hand van de vertellingen en
ooggetuigenverslagen die ons zijn overgeleverd. In het tweede deel worden deze
bronnen nogmaals tegen het licht gehouden, maar nu met een grotere tekstkritische
en historische aandacht, die dit deel van het boek een wat technischer karakter geeft.
In het verlengde van eerdere, meer vakgerichte studies maakt Canfora aannemelijk
dat de bibliotheek niet ten tijde van Caesar verloren is gegaan, maar pas in de 7e
eeuw verbrand werd op last van de islamitische kalief Omar, op grond van de
onwrikbare redenering dat de bibliotheek overbodig was omdat al haar waarheden
al in de Koran lagen vervat, óf beweringen herbergde die deze te buiten gingen en
dus als ketters aan het vuur moesten worden prijsgegeven.
De verbrokkelde opzet van Canfora's verhaal vormt een aardige afspiegeling van
de stormachtige geschiedenis die de bibliotheek ten deel viel, en biedt soms aardige
doorkijkjes in de (vaak opmerkelijk modern aandoende) preoccupaties van geleerden
en de verlichte heersers die haar schutspatronen vormden. Diezelfde verbrokkeling
is echter ook nogal desoriënterend, en de scenische stijl waarin Canfora zijn vertelling
gegoten heeft draagt weliswaar veel bij aan de leesbaarheid, maar weinig aan de
overzichtelijkheid van historie die hier wordt gereconstrueerd. Daardoor blijven de
feiten vaak enigszins op een afstand, alsof men de geschiedenis van de bibliotheek
waarneemt door een mist, of door het rookgordijn waarin de bibliofiele schatten
uiteindelijk toch nog ten onder gingen. En díe order, gegeven vanuit een zelotisme
dat nog altijd niet lijkt afgestorven, komt voor elke toegewijde lezer - ondanks alle
historische voorkennis - toch nog als een schok.
Ger Groot
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Volkscultuur in europa 1500-1800, Peter Burke, vertaling Jaap Engelsman,
Agon, Amsterdam, 1990, 357 pp., BF. 990.
Peter Burke heeft zijn sporen al verdiend met studies over (o.a.) de renaissance. Nu
heeft hij het volksleven bestudeerd. Het resultaat is een succes. In eerste instantie
lijkt het geheel wat onsamenhangend, omdat hij alle mogelijke wetenschappelijke
methodes op zijn onderwerp toepast (comparatisme, intertextualiteit, bronnenanalyse,
biografisme, close reading...). Maar dit eclectisme blijkt een gezonde manier om tot
de kern van de zaak door te dringen; Burke voelt uitstekend aan waar een bepaalde
benadering het best geschikt is. In het debat tussen hen die geloven in de zelfbewuste,
individueel scheppende kunstenaar en hen die menen dat ‘das Volk dichtet’, neemt
Burke een tussenpositie in, en hij bewijst zijn stelling met heerlijke vergelijkingen
die zich over heel Europa uitstrekken. Hij begint met de (vooral romantische)
herontdekking van de volkscultuur, analyseert daarna enkele specifieke types en
gebeurtenissen ervan, en komt dan tot zijn conclusies. In het begin van de beschreven
periode ziet hij een vermenging van volks- en elitecultuur; geleidelijk stelt hij vast
hoe de volkscultuur wordt gekortwiekt (bijvoorbeeld in de strijd tussen carnaval en
vasten), en hoe er een definitieve scheiding ontstaat tussen de twee niveaus. Burkes
boek biedt een overvloed aan nieuwe inzichten, en is op alle vlakken
aanbevelenswaardig.
Jaak De Maere
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Literatuur
De poorten van de hemel, Alstein, Houtekiet, 1990, 89 pp., BF. 550.
‘Mijn hele leven heb ik maar één doel voor ogen gehad: orde. En men begrijpe dit
niet verkeerd: ik heb orde altijd vanzelfsprekend gevonden, van kindsbeen af, en de
gedachte dat men iets anders kan nastreven heb ik steeds voor onmogelijk, en dus
voor weerzinwekkend gehouden’. Met deze woorden begint de ik-verteller van
Alsteins novelle De poorten van de hemel zijn verklaring achteraf voor de moord
die hij heeft gepleegd. In deze woorden, in dit schijnbaar rustige pleidooi voor een
ordelijk leven, wordt de toon gezet van een verhaal dat uitloopt in een Simenonachtige
familietragedie. Het fanatisme waarmee hier voor orde gepleit wordt, is een eerste
signaal dat we in de wereld van Willem Elsschot zijn beland: in die wereld liggen
dagdagelijkse burgerlijkheid en extreme wreedheid vlak naast elkaar. De brave burger
die hier aan het woord is, zal een vertegenwoordiger blijken van wat Alstein ooit
heeft genoemd ‘de geruisloosheid van de bourgeoisie’. De geruisloosheid waartoe
deze bourgeoisie, de Antwerpse winkelier van Elsschot, de eigen passies wil herleiden,
leidt in dit hedendaagse verhaal tot een bloederige ontknoping.
Het mooie aan deze novelle is, dat de winkelier uit Antwerpen - een mensentype
die niet bepaald goed in de markt ligt in de vertelkunst - ook een banale passionele
moordenaar wordt. Iemand die alles behalve ordelijke dingen doet. Anderzijds is hij
zeer verstandig en geeft hij bijvoorbeeld wereldwijze commentaar bij de vriendin
van zijn zoon. Deze vriendin bevalt hem niet, ze is te fantasievol, ze bedreigt de orde
van het winkeliersbestaan. Maar wie kent niet de vrouwensoort waarover deze
schijnbaar brave winkelier het heeft in de volgende passage? ‘Ze was het soort vrouw
dat geen reserves heeft ingebouwd en dat praat, rondkijkt en gebaart alsof alles om
haar heen slechts bestaat om haar eigen ongedwongenheid, haar charme en een
schijnbaar achteloze, maar in wezen voortreffelijk ingestudeerde vrouwelijkheid, te
bevestigen’. Is dit meisje iets anders dan een exemplaar van de vrijgevochten vrouwen
van vandaag? Of is ze een nieuw soort vamp? De vraag stellen is haar beantwoorden.
Deze winkelier begrijpt vrouwen, maar zonder enig begrip voor wat ze zijn. Hij wil
de verloofde van zijn zoon herleiden tot een moment van orde in het leven van zijn
opvolger. Hij is even lucied en getuigt van even weinig begrip wat die zoon zelf
betreft. Daar begint en eindigt de geruisloosheid van de bourgeoisie. Deze man
begrijpt alles en heeft begrip voor niets.
In een mooie passage reflecteert deze winkelier over zijn eigen vader die door zijn
vrouw - de moeder van de winkelier - bedrogen werd. Heeft deze begrijpende held
enig begrip voor zijn eigen vader? ‘Hij was een dromer, hij had niet echt aandacht
voor de dagelijkse werkelijkheid en dus ook niet voor een huiselijk bestaan, en dus
niet voor zijn vrouw. Hij zweefde, hij kende geen doel in het leven, en mensen zonder
doel worden opzijgeschoven en uiteindelijk zelfs vernederd door degenen op wie ze
al hun hoop en zelfs hun liefde hebben gesteld’. De geruisloze bourgeois blijkt hier
alles te begrijpen, maar nergens begrip voor te hebben. Ten overvloede voegt hij aan
zijn beschouwingen de volgende vraag toe. ‘Wie kan van dromers houden?’ Dit
klinkt als een echo op Elsschots vers dat tussen droom en daad wetten in de weg
staan en vooral praktische bezwaren.
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Alsteins novelle De poorten van de hemel laat niet de schrijver aan het woord,
maar de ik-persoon. Binnen deze beperking van het genre slaagt de auteur erin aan
te duiden wat hij belangrijk vindt in het streven naar ‘orde’ en wat hij daarin ontdekt
als moordende (zij het geruisloze) destructiviteit. Zowel het ingenieuze gebruik van
het beperkte genre van de ik-novelle als de ietwat bedaagde, belegen stijl van de
ik-persoon als de thematiek van de ‘geruisloosheid van de bourgeoisie’ maken deze
korte novelle tot een juweeltje van hedendaagse vertelkunst.
Leo Geerts

De kip die over de soep vloog, Frans Pointl, Nijgh & Van Ditmar,
Amsterdam, 1989, 149 pp., BF. 578.
Hoewel de AKO-jury niet dit boek, maar wel Karelische nachten van Louis Ferron
bekroonde (zie Streven, juni 1990, pp. 813-822), is het toch Pointl geworden die de
gouden eieren van deze prijs mag rapen. De kip die over de soep vloog beleefde in
mei van dit jaar zijn tiende druk en lijkt mooi op weg in ons taalgebied een bestseller
te worden. Misschien spreekt de pittige titel van dit boek
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meer tot de verbeelding dan die van Ferron; wellicht oefent ook de erg fraaie kaft
een zekere aantrekkingskracht op de lezer/koper uit; in elk geval blijkt al na enkele
bladzijden dat dit boekje de grote publieke belangstelling waard is: Pointl schrijft
een helder, fijnzinnig en uitgepuurd proza en heeft met deze bundel kortverhalen
zijn autobiografie in een oorspronkelijke en levendige struktuur gegoten. Strikt
genomen hebben we dus niet met een roman te maken: een aantal verhalen verschenen
trouwens afzonderlijk in Licht Letterland, De linie, Tirade en De Tweede Ronde.
Toch kan je dit boek moeilijk anders dan als een roman lezen: de verhalen vormen
een zodanige narratieve, thematische en stilistische eenheid - dat je ze eerder als
hoofdstukken uit een roman dan als kortverhalen gaat beschouwen.
Dat het om een autobiografie gaat, lezen we in Pointls korte levensbeschrijving
op de achterzijde van de kaft: auteur en protagonist zijn in hetzelfde jaar geboren,
hebben eenzelfde joodse achtergrond en doorliepen eenzelfde ‘carrière’. Deze
vaststelling is nogal bevreemdend na de lectuur van dit boekje; als lezer ervaar je de
gebeurtenissen uit het boek zozeer als gestileerde literaire werkelijkheid dat eventuele
parallellen met een buitenliteraire werkelijkheid niet onmiddellijk voor de hand
liggen. Dat is voor een groot deel aan de toon van het boek te danken. In pakweg de
eerste honderd bladzijden wordt de jeugd van de ik-protagonist, de allesoverheersende
aanwezigheid van de moeder, de armoede van het gezin heel mooi - met een subtiel
ironische ondertoon en een fijn gevoel voor understatement - tot literatuur gewekt.
De jaren na de dood van de moeder, vanaf het hoofdstukje ‘Carrière’, wordt de toon
grimmiger en lijkt de realiteit van de gebeurtenissen door de groteske allures van de
verteltrant nog minder plausibel dan in het eerste deel. Vooral de evocatie van de
jeugdjaren van het hoofdpersonage, van het joodse milieu van vlak voor en vlak na
de Tweede Wereldoorlog in Nederland, vind ik bijzonder memorabel.
Pointl is pas op 48-jarige leeftijd beginnen schrijven. Te oordelen naar de
kwaliteiten van zijn eerste pennevrucht, hebben we alle reden om met spanning uit
te kijken naar het verschijnen van zijn ‘tweedeling’ - De aanraking - die door de
uitgeverij voor het najaar wordt aangekondigd. Dat wordt allicht de proef op de som.
Erik Martens

Over de bergen, Gerrit Komrij, Arbeiderspers, Amsterdam, 1990, 237
pp.
Enige jaren geleden ging in lusofiele kringen in Amsterdam het gerucht dat Gerrit
Komrij A Cidade e as Serras, de laatste roman van een van de grootste schrijvers
van Portugal, Eça de Queiroz, zou vertalen. Of die vertaling nog steeds in de pen zit
weet ik niet, maar met zijn eerste roman, Over de bergen, heeft Komrij een boek
geschreven dat sterk met de roman van Eça overeenkomt, doch precies tegengesteld
van strekking is. In beide romans reist een rijke Portugees, het holle en ijdele
grotestadsleven moe, naar het familielandhuis in een afgelegen provincie van zijn
vaderland. Waar echter Eça's held, Jacinto, op het platteland harmonie en een zin
voor zijn leven vindt, daar blijkt het dorpje Sampaio, waar Komrij's held Pedro zich
metterwoon vestigt, na verloop van tijd een klein inferno van bedrog, diefstal en
uitbuiting, onder de strakke regie van de padre van het dorp. De komst van Pedro
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verstoort het delicate evenwicht waarop dit systeem berust, en wat niet kan uitblijven
gebeurt: opgestookt door de padre keert het dorp zich van hem af. Het landhuis,
waarvan Pedro de restauratie met voortvarendheid ter hand had genomen, keert terug
naar de staat van verval waarin hij het aantrof, al blijft Pedro er wonen, teleurgesteld,
ontgoocheld, geïsoleerd, zichzelf verwaarlozend, als een wat wormstekig onderdeel
van de inboedel.
De roman valt uiteen in twee delen. Het eerste is in de derde persoon geschreven,
met lange, trage, gepolitoerde zinnen - een prachtige evocatie van het leven in een
van alles en iedereen verlaten oord, van de inbezitneming van een oud huis dat
langzaam, als een in jaren niet bespeelde viool, weer tot leven komt, en van de
dominerende figuren uit de dorpsgemeenschap.
Het tweede, veel kortere deel is in de ik-vorm geschreven, als haastige
dagboekaantekeningen, en beschrijft de ontmaskering van de idylle: als Pedro een
door de padre bedachte mariage de raison weigert waarmee de eerste ingekapseld
zou moeten worden en opgenomen in het bestuurssysteem van het dorp, laat de padre
zijn afwachtende, gereserveerde houding varen en ontpopt hij zich als een heerszuchtig
bedrieger, tuk op ook de kleinste voordeeltjes.
Weinig Nederlandse romans van de laatste tijd zullen zo goed geschreven zijn;
voor wie van verzorgd taalgebruik houdt is Komrij's proza ook in deze roman weer
een ver-
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ademing. Daar staat echter tegenover dat de personages allen ietwat flets blijven, en
dat eigenlijk alleen de padre iemand is die alle aandacht die de schrijver aan hem
besteedt waard is. Wie daar echter minder om maalt dan om een schitterende
beschrijving van het leven in één van de meest achtergebleven gebieden van Europa,
hij leze dit boek.
Ger Leppers

Passionate intelligence: the poetry of geoffrey hill, E.M. Knottenbelt,
Costerus, New Series, vol. 77, Rodopi, Atlanta GA, 1990, pp. 418, f 120.
Geoffrey Hill is ongetwijfeld de meest originele en allicht daarom ook de meest
weerbarstige onder de hedendaagse Britse dichters. Dit boek is het resultaat van een
bevlogen en soms verbeten speurtocht naar het geheim van Hills poëtische
zeggingskracht. De auteur ontpopt zich als een ‘fellow labourer’ (p. 3) die elke
poëtische bouwsteen keurt en hem vervolgens inpast in een imponerend kritisch
bouwwerk. ‘Close reading’ noemt hij zijn voornaamste werktuig, maar die
leesstrategie vindt hij terecht ontoereikend. Hij brengt dan ook een batterij historisch,
cultureel, literair, filosofisch en theologisch geschut in stelling om Hills poëtische
burcht in te nemen: chronologisch worden de vijf dunne bundeltjes (nu gebundeld
in een King Penguin edition, 1985) laag na laag afgegraven, gewikt en gewogen,
voorlopig opgeborgen maar ten gepaste tijde opnieuw te voorschijn gehaald en
progressief in een andere context geëvalueerd. Knottenbelts strategie kan men best
circulair noemen. Hij benadert elk gedicht en elke bundel via een aantal concentrische
kringen die zich steeds nauwer om het middelpunt sluiten. De belezenheid van de
auteur is onthutsend. Na lezing van deze 418 dicht bedrukte bladzijden en 358
volgeschouwde voetnoten, krijgt men de indruk dat de auteur nog meer in petto had.
Vergeleken met Hills spaarzame bundeltjes lijkt de kritische stellage soms wat
buitensporig. Toch verschijnt Hills poëzie na de kritische restauratie als een
monumentaal oeuvre dat zoals elke grote poëzie onuitputtelijk is. Hierin verrast dit
haast oeverloze kritische werk nog het meest: na lezing beseft men pas wat men nog
allemaal kan ontdekken in Hills poëzie. De lezer van Streven heeft al kunnen
kennismaken met Hill (Geoffrey Hill, De taal van het gemis, Streven, februari 1983,
pp. 406-421). Die lezing van Hills poëzie wordt m.i. in dit boek bevestigd en loopt
zelfs als een rode draad door heel het boek. Hills poëzie getuigt immers van een
‘experience of loss’ (p. 386) en de dichter manifesteert zich voortdurend als een
‘belated witness’ (p. 106) die zich met de schamele resten van de taal de culturele
en historische erfenis wil eigen maken: ‘Etymology is history’ (p. 53). Passionate
Intelligence, de titel van het boek, verwoordt de onverzoenlijke paradox van Hills
bezeten schrijfwerk dat een laatste hoogtepunt en allicht ook breekpunt kent in de
poëtische, ‘spiritual biography’ (p. 280) The Mystery of the Charity of Charles Péguy
(1983). Was Hills vroegere poëzie vooral een reflectie op het schrijven van poëzie
als een esthetische en tegelijk ethische opgave, dan mengt zich in dit laatste werk
naast de dichter nu ook de criticus in het debat. De aangeklaagde wordt zijn eigen
rechter en de getuige (de lezer) wordt nu gedagvaard. Het lezen van poëzie is geen
vrijblijvend tijdverdrijf maar een (ethische) opgave waarbij men zichzelf voortdurend

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

in vraag moet stellen. De lezer van deze recensie heeft intussen allicht begrepen dat
Hills poëzie geen bedlectuur is, maar een ‘quaint maze’, een mysterieuze doolhof.
Gelukkig treft die lezer nu in Knottenbelt een uitzonderlijke gids aan.
Hugo Roeffaers

Vlaamse literatuur van de negentiende eeuw. dertien verkenningen, Ada
Deprez & Walter Gobbers (red.), HES, Utrecht, 1990, 259 pp., BF. 699 /
f 35.
Wie in 19e eeuws Vlaanderen ‘de pen ter hand nam’ voelde zich geroepen zijn ‘volk’
niet alleen te leren lezen, maar het ook, in de voor velen nog weinig geloofwaardige
jonge staat België, een nationaal identiteitsbesef bij te brengen. Dat het met dergelijk
moraliserend-didactisch opzet niet tot onsterfelijke meesterwerken kwam is geen
wonder. De teksten waren nadrukkelijk afgestemd op een cultureel ongevormd
publiek; een eeuw later klinken ze, behalve voor wie de daar verdedigde idealen
deelt en het pionierswerk dus piëteitsvol benadert, oubollig. De Vlaamse
literatuurstudie ontsnapt eigenlijk pas sinds grofweg twee decennia aan dit soort
hagiografische of laatdunkende waarde-oordelen. Ze ontdekte zo dat de tegelijk
eerbiedwaardige en schamele erfenis alleszins een heel eigen gezicht heeft en
onmiskenbaar verschilt van al wat elders in Europa
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rond dezelfde tijd verscheen. De ‘dertien verkenningen’ zijn een eerste bilan van die
nieuwe, onbevangener benadering; het werd een fragmentarisch panorama van een
onvermoed complex landschap, dat er, hoe Vlaams ook, bijna exotisch uitziet. We
lezen over archaïsch aandoende infrastructuren (genootschappen, tijdschriften) en
over poëticale opvattingen die hun Franse en Duitse bronnen moeizaam aan de
Vlaamse situatie aanpassen; ook de eigenlijke artistieke bedrijvigheid blijkt dikwijls
onverwacht origineel. De leeuw van Vlaanderen is met zijn epische allure en zijn
direct-nationalistische opzet (‘Gij Vlaeming die dit boek gelezen hebt...’) misschien
geen hoogtepunt, maar wel een uitzonderlijke verschijning binnen de Europese
historische roman (W. Gobbers); Gezelles gelegenheidspoëzie blijkt een volwaardige
component van zijn dichtwerk, die alleen aan heel andere wetten gehoorzaamt dan
de tijdlozer poëzie uit de ‘grote’ bundels (P. Couttenier). De problematische
verhouding met de Franse cultuur is uiteraard regelmatig aan de orde. J. Smeyers
herinnert aan de laat 18e eeuwse achtergronden van de Vlaamse Beweging (Verlooy's
Verhandeling op d'onacht van de moederlijke taal). C. Berg ontdekt verrassende
parallellen tussen de Vlaamse en de jonge Frans-Belgische letterkunde die zich in
haar benauwend ongelijke concurrentie met de Franse produktie, gretig beriep op
Belgische, c.q. Germaanse of Vlaamse wortels. De Fransschrijvende auteurs hadden
het ook materieel bijzonder moeilijk omdat de uitgevers dikwijls meer brood zagen
in de nadruk van teksten uit Parijs: voor auteursrechten golden in de vroege 19e eeuw
nog geen internationale regelingen, zodat België een paradijs van de contrefaçon
werd (A. Deprez). Een boek dat naar nog smaakt!
Paul Pelckmans

Behouden huizen in literatuur, wetenschap en kunst, Peter van Zonneveld,
Kwadraat, Utrecht, 1989, 128 pp., f 29,50.
De literaire pelgrimstocht heeft zich de laatste jaren in een groeiende populariteit
mogen verheugen. Mensen bezoeken graven, huizen, scholen of andere onderkomens
van bewonderde auteurs, en doen daar in een aantal gevallen vervolgens schriftelijk
verslag van. De zin van dergelijke bedevaarten is enigszins omstreden. Bestaat een
schrijver immers niet in de eerste plaats, en volgens puristen zelfs uitsluitend, in zijn
boeken? De reizigers zijn van dat argument niet onder de indruk. Het fetisjisme van
de plek waar het werk ontstond, de geur die de bewonderde auteur in zijn schooltijd,
op zijn oude dag of gewoon tijdens de wandeling in zijn tuin moet hebben opgesnoven,
het uitzicht dat hij moet hebben gezien, de meubels die hij (in de dubbele zin van
het woord) moet hebben bezeten en, als het even meezit, zijn pen, inktpot of vloeiblad
oefenen nu eenmaal een fascinatie uit waaraan men, hoe skeptisch ingesteld eventueel
ook, enige sympathie niet mag onthouden.
Van vijfentwintig bezoeken aan literaire bedevaartplaatsen deed Peter van
Zonneveld eerder in de NRC verslag, en deze stukjes zijn nu (net als zijn eerdere
reeks over botanische tuinen) gebundeld. Het zijn aardige, maar niet zeer diepgravende
artikeltjes over zeer uiteenlopende plaatsen, huizen, kastelen en werkkamers van
auteurs als Dr. Johnson, Napoleon (een schrijver of kunstenaar?), Petöfi, Linnaeus,
Andersen, François Haverschmidt en de onvermijdelijke Goethe in Weimar. Soms
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zijn van de historische plek alleen de aardrijkskundige coördinaten nog over als
herinnering aan wat zich in het verleden heeft afgespeeld: het ultieme geval van
belangeloze pelgrimage waarvan het einddoel volledig is opgelost in de abstracties
van de landmeter. Een dergelijk geval maakt wellicht nog het meest duidelijk wat
zich ook in de andere vrome reisverslagen, achter elkaar gezet en vergelijkenderwijs
gelezen, zoals in deze bundel onvermijdelijk gebeurt, gaandeweg opdringt. Voor de
literaire pelgrim is de reis en de fysieke ervaring van de aanwezigheid op dé plek
veelal belangrijker dan datgene wat de plek zelf aan kennis omtrent de auteur of zijn
werk te bieden heeft. Daarom neemt de figuur van de reiziger in dergelijke verslagen
vrijwel steeds een prominente plaats in - een regel waarop ook Van Zonneveld geen
uitzondering maakt. Zonder twijfel zijn zijn geografische portretjes aardig en vol
opmerkzaamheid geschreven, maar meer dan in een reeks van vluchtige
krantenartikelen maakt een bundeling duidelijk hoe eenvormig uiteindelijk dergelijke
tochten zijn, en hoe vergeefs het zoeken naar een verleden dat zich vanuit de
geografische werkelijkheid al lang in de papieren wereld van een oeuvre heeft
teruggetrokken.
Ger Groot
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Kunst
Inexpressionisme, Germano Celant, Adam Biro, Parijs, 1989, 450 pp., FF.
295.
De Italiaanse kunstcriticus Celant lanceerde aan het begin van de jaren zeventig de
term Arte povera ter aanduiding van een objectkunst die zich vooral van arme
materialen bedient. Sinds kort mag hij zich de vader noemen van de term
inexpressionisme, als overkoepelend begrip van een van de meest recente tendenzen
in de beeldende kunst van de laatste jaren. Tegenover het neo-expressionisme van
de jaren tachtig en de rehabilitatie van een traditionele conceptie van de kunstenaar
als genie en de kunst als semi-sacrale scheppingsdaad, begonnen halverwege de jaren
tachtig de eerste proteststemmen op te klinken. Met deze traditionele kunstopvatting
hebben de ideeën van kunstenaars als Sherman, McCollum, Wall, Levine, Koons,
Holzer, Vercruyse, Longo en Prince weinig van doen. Zij geloven niet in een
oorspronkelijke schepping ex nihilo, in authenticiteit of het spontane gebaar, en gaan
dan ook in principe uit van materiaal en boodschappen die zij vanuit de wereld krijgen
aangereikt. Zij zijn artmakers, producenten, inrichters, scenografen, ontcijferaars of
falsificateurs, die vooral gebruik maken van de communicatie- en
reproduktietechnieken van de massa-cultuur: film, video, fotografie, reclame,
informatica, enz. Kunst en de dagelijkse wereld vloeien in elkaar over; kunst is niet
een mysterieuze produktie, maar een bepaalde opstelling of inrichting van beelden
en zaken, gelijk als bij andere maatschappelijke activiteiten.
Hoewel het inexpressionisme verwant lijkt aan het conceptualisme, in zoverre het
eveneens licht wil werpen op de werking van het artistieke proces en het fenomeen
‘kunst’ als zodanig, onderscheidt het zich daarvan doordat het zich blijft ophouden
in het veld van het beeld en de representatie. Bovendien tracht het aan
commercialisering te ontkomen door op parodistische wijze te spelen met stereotypen
en zich te bevrijden van de obsessie van het unieke door creatief gebruik te maken
van de techniek van de eindeloos voortgezette copiëring, de reproduktie, het
simulacrum.
Celants boek bestaat uit een beknopte, manifest-achtige tekst waarin deze ideeën
worden uiteengezet, en een groot aantal reprodukties van werk van de kunstenaars
die tot deze stroming kunnen worden gerekend, afgesloten met een kort overzicht
van biografische gegevens en publikaties. Hoewel het nog te vroeg is om te zeggen
of de term ‘inexpressionisme’ een blijvertje zal zijn, of zijn plaats eerder zal moeten
afstaan aan de ‘post-appropriatie’ of wellicht een nog adequater uitdrukking, geeft
dit boek in ieder geval een duidelijk en coherent beeld van een van de meest recente
tendenzen in de beeldende kunst, die steeds gemarkeerder trekken begint aan te
nemen en zich op de grote overzichtstentoonstellingen steeds nadrukkelijker
presenteert.
Charo Crego
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Parables of sun light. observations on psychology, the arts, and the rest,
Rudolf Arnheim, Univ. of California Press, Berkeley/Los Angeles/Londen,
1989, 369 pp., $27.50.
De kunstpsycholoog Rudolf Arnheim is vooral bekend van studies als Art and the
Visual Perception en The Power of the Center. Veel van de penetrante observaties
die hij in deze boeken aan de dag legt waren de vrucht van jarenlange aantekeningen
in dagboeken, waarin Arnheim alles opschreef wat hem frappeerde, inspireerde of
inviel. Uit de aantekeningen die intussen hun weg niet in andere publikaties gevonden
hebben, presenteert hij in dit boek een uitgebreide selectie, in chronologische volgorde
lopend van 1959 tot 1986. Het is een boek geworden van lichte, losse penseelstreken.
‘The hit-and-run technique of these notebooks gives me the enjoyable freedom of
recording without hesitation thoughts and facts that may be true for the moment but
would not stand up to broader, more thorough scrutiny. Here they pass muster, rather
than being smothered at birth’.
In deze aantekeningen passeren de meest uiteenlopende thema's de revue: de
restauratie van de Sixtijnse Kapel, de vertalingen van de romans van Kundera, de
betekenis van een schilderij van Caravaggio, het tijdschrift Vogue, Clifford Geertz,
de kathedraal van Chartres, de cineast Ozu, de seksuele opinies van de Paus en zelfs
Arnheims eigen vooruitgang in het trampolinespringen, te danken aan de adviezen
van een goeroe. Daarmee is het boek een collage, of liever een puzzel geworden,
waarin de eigenlijke protagonist tenslotte toch weer dezelfde
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blijkt als in al het werk van Arnheim: de waarneming, met al haar raadsels,
perplexiteit, verrassingen en onmacht. De menselijke waarneming die hoogstens via
een omweg bij machte is zichzelf te observeren, en als het ware van achteren op de
staart moet worden getrapt door de echte ‘liefhebber’ die Arnheim in deze achteloze
notities blijkt te willen zijn: ‘My life has been that of an... amateur scientist, teacher,
and citizen - a person impelled by his predilections without much of a need to bow
to a sense of duty’.
José García Vazquez

Le Bauhaus de weimar. 1919-1925, Elodie Vitale, Pierre Mardaga, Brussel,
1989, 317 pp., FF. 347.
Hoewel de literatuur rond het Bauhaus al zeer omvangrijk is, hebben we met dit boek
een nuttige introductie in handen tot het denken en de kunstpraktijk van deze
avantgardistische school. Het boek biedt zowel een analyse van de esthetische
oriëntatie van deze beweging, als ampele en gedetailleerde informatie over de
geschiedenis daarvan en de artistieke resultaten die het Bauhaus heeft voortgebracht.
Het boek vangt aan met de oorsprongen van het Bauhaus in de Duitse Werkbund
en de strijd daarbinnen tussen de romantische, individualistische stroming van Van
de Velde en de meer functionalistische richting van Muthesius. Naast deze confrontatie
was ook het conflict tussen een op de eenheid van kunst en handwerk gerichte
oriëntatie en een meer op de industrie gerichte tendens kenmerkend voor de eerste
periode van de school van Gropius. Deze tegenstellingen vinden we opnieuw terug
in de beschrijving en bestudering van de afzonderlijke ateliers waarin het Bauhaus
zich organiseerde, en in de profielen van de verschillende leermeesters, van Itten en
Gropius zelf tot Klee, Schlemmer en uiteraard Kandinsky.
Niettegenstaande het beschrijvende karakter van dit boek kan de auteur een zekere
partijdigheid worden verweten ten aanzien van Gropius' rol in de debatten en
gebeurtenissen van de betreffende periode. Net als Wingler en Argan en andere
bekende kunsthistorici beschouwt ook Vitale deze als het onbetwistbare centrum van
de school, die daarbinnen de teugels altijd strak in handen heeft gehouden. Volgens
Vitale wist Gropius strikt vast te houden aan zijn voornemen een avant-gardistische
school te stichten waarin het individu al zijn creatieve vermogens zou kunnen
ontwikkelen. Nooit zou hij zijn vervallen in de excessen van het expressionisme,
noch in de loutere produktiviteit van het functionalisme, omdat hij precies op het
juiste moment de wending tot de industrie gegeven zou hebben.
Wanneer men de kunstgeschiedenis van deze tijd echter beschouwt vanuit het
oogpunt van het Russisch, Hongaars of Duitse constructivisme of de Nederlandse
Nieuwe Beelding, dan lijkt het buiten kijf te staan dat Gropius zich in de eerste jaren
van het Bauhaus en de Arbeitsrat für Kunst wel degelijk heeft laten strikken in de
netten van het expressionisme en dat de latere wending tot een meer functionalistische
tendens na 1922 niet alleen op het conto geschreven kan worden van een interne
evolutie aan de school, maar mede haar oorzaak vond in de van buiten komende
invloed van de verschillende varianten van het constructivisme.
Charo Crego
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De god van Vincent. Beschouwingen over de mens Van Gogh, A.
Verkade-Bruining, Wereldbibliotheek, Amsterdam / DNB, Kapellen, 1989,
219 pp., BF. 975 (gen.), BF. 1.375 (geb.).
Het samenspel van titel en ondertitel van dit werk roept hoge verwachtingen op: een
speurtocht naar de God van de kunstenaar (Vincent) via het leven van de mens (Van
Gogh). Men fronst wel even de wenkbrauwen als de auteur in haar Woord vooraf
schrijft dat zij de mens Van Gogh ‘deels vanuit de ontwikkelingspsychologie’ zal
benaderen. Haar theologisch instrumentarium haalt ze uit E. Schillebeeckx en P.
Tillich. Gelukkig blijft dit alles in mineur en krijgen we een vlot leesbaar verslag
(deel 1, Het leven; deel 2, Thematiek) van een bewonderaarster van zowel de mens
als de kunstenaar Van Gogh. De eerste heeft zich moeten bevrijden van een somber
deïstisch godsbeeld (Les religions passent, Dieu demeure, - Victor Hugo, p. 74) dat
hij inruilde voor een sociaal bewogen humanisme met op de achtergrond een
pantheïstische natuurreligie. De mens Van Gogh kende in de kunstenaar - de schilder
zowel als de briefschrijver - een ware metamorfose. Een van de meest sprekende
getuigenissen in dat verband is een passage uit brief 597: ‘Zo ook datgene, wat alleen
of bijna alleen Rembrandt heeft onder de schilders,... die droevige tederheid, die
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bovenaardse oneindigheid, die zich voor je opent en die dan zo natuurlijk lijkt, dat
komt men op menige plaats bij Shakespeare tegen’ (p. 129). De tweestrijd in Van
Gogh tussen het leven (naar het leven schilderen) en het boek (de Bijbel) wordt
treffend gevisualiseerd in het Stilleven met open bijbel, kandelaar en roman (Zola's
La joie de vivre!) waaraan de auteur enkele van haar beste bladzijden wijdt.
Het boek bevat heel wat, kwalitatief hoogstaande illustraties in kleur en in
zwart-wit. Spijtig genoeg ontbreekt het Portret van een vrouw met anjers en zijn het
Portret van Père Tanguy en het Zelfportret voor de ezel in zwart-wit afgedrukt.
Willekeurig lijkt me ook de keuze van Enige brieven (pp. 198-207). Maar nog eens,
dit is geen wetenschappelijk werk maar een kijk- en leesboek en, dankzij de uitgever,
een keurig geschenkboek.
Hugo Roeffaers

Varia
Kleine encyclopedie van misvattingen, Hans van Maanen, Boom,
Meppel/Amsterdam / Denis, Antwerpen, 1990, 176 pp. BF. 490.
Eerder publiceerde de journalist Hans van Maanen al een bundel krantenstukjes,
waarin hij, onder de titel De wet van..., een aantal bekende wetten de revue passeren
liet, die alle naar hun ontdekker vernoemd waren. In soortgelijke stijl schreef hij in
de Nederlandse krant Het Parool een reeks korte tot zeer korte artikelen over populaire
misvattingen, die opnieuw tot een onderhoudend boekje gebundeld werden. Niet alle
misvattingen die Van Maanen opsomt zijn even opzienbarend, en een enkele keer
zijn ze zelfs aan de flauwe kant, waar hij terugvalt op vaak onjuist gespelde namen
of constateringen van het soort dat Koning Willem I in 1813 niet bij Scheveningen
landde, omdat hij toen nog geen koning was.
Meestal zijn zijn observaties echter een stuk spitser en soms zelfs ronduit
verrassend. Zoals Van Maanen opmerkt is zijn opsomming bij lange na niet volledig
(de lijst van bestaande misvattingen is nu eenmaal theoretisch, en waarschijnlijk ook
praktisch, onuitputtelijk) en ook binnen de afzonderlijke stukjes blijft de uitleg een
enkele keer enigszins gebrekkig. Zo wijst hij er terecht op dat het ‘jus primae noctis’
in de populaire vorm waarschijnlijk nooit bestaan heeft, maar vergeet te vermelden
dat die mythe wortelt in een soort huwelijksbelasting die wél een historische
achtergrond heeft. Ook ontbreekt de verwijzing naar Numeri 21,4v bij zijn
behandeling van het esculaapteken, waarvan de oorsprong dan ook onverklaard blijft,
zoals ook een stukje over de tegenvallende grootte van de menselijke hersenen de
nieuwsgierigheid méér had bevredigd, wanneer vermeld was dat het aantal wendingen
doorslaggevender is voor het intelligentieniveau dan de omvang of het gewicht
daarvan.
Enigszins ondoordacht heeft Van Maanen ook bezwaar tegen de stelling dat ‘de
uitzondering de regel bevestigt’, en hij haalt daarvoor Popper als autoriteit aan. Een
verwarring van de begrippen ‘wet’ en ‘regel’ lijkt hieraan ten grondslag te liggen.
Dat de laatste wel degelijk uitzonderingen toelaat blijkt al uit het verschil tussen
uitdrukkingen als ‘regelmatig’ (of ‘in de regel’) en wetmatig. Van een logische
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contradictie is hier dan ook geen sprake, eerder nog van een tautologie. Het is immers
de regel zelf die de uitzondering tót uitzondering maakt - een logische subtiliteit die
ook in het populaire taalgebruik nog wel gevoeld lijkt te worden.
Dergelijke kleine oneffenheden maken het bladerplezier er echter bepaald niet
minder op. Het boekje bestrijkt vele terreinen en brengt op zeer onderhoudende
manier en in zeer kort bestek veel wetenswaardigs aan de man. Ideale lectuur voor
op reis, kortom, of voor al die plaatsen (wachtkamers, de tram of het toilet) waar
korte tijdspannen van gedwongen nietsdoen vragen om compact te consumeren
leesvoer.
Ger Groot

Prisma van de citaten, Cees van der Zalm, Spectrum, Utrecht, 1989, 406
pp.
Ruim 3.000 aforismen van meer dan 700 denkers, thematisch gerangschikt in een
goedkope pocket: een hele prestatie. Wel niet zozeer van ‘samensteller’ Cees van
der Zalm, want die heeft slechts een keuze gemaakt uit het Spectrum citatenboek,
dat door C. Buddingh' werd bijeengeharkt, een klein aantal nieuwe citaten toegevoegd
en wat aanpassingen aangebracht inzake vertalingen en rubricering. Een erg handig
trefwoordenregister is verdwenen. De interessante inleiding van
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Buddingh' is evenwel bijna in zijn geheel weerhouden.
In een auteursregister achteraan vindt men verwijzingen naar de genummerde
citaten, geboorte- en sterftecijfer voor zover te achterhalen en een beknopte
karakteristiek. Een meer berekenende blik leert dat er overwegend westerlingen,
Amerikanen en denkers uit het oude Griekenland en Rome aan bod komen. Uit
Nederland werden ruim 50 aforismenbedenkers gerecruteerd, uit Vlaanderen één
vijfde daarvan. Die wanverhouding slaat nog meer in ons nadeel door omdat per
Nederlander gemiddeld veel meer citaten dan per Vlaming zijn opgenomen. Terecht
schrijft Buddingh' dat zijn bundeling slechts een gering deel vormt van de wellicht
honderdduizenden aforismen die er ooit geschreven zijn, maar met zijn stelling dat
hij ‘het beste en in ieder geval het onderhoudendste deel’ heeft bijeengebracht, kan
ik niet akkoord gaan. Ik ben ervan overtuigd dat er in Vlaanderen beslist spitser en
origineler aforismen te vinden zijn dan b.v. de 21 die van Vondel opgenomen zijn.
Sommige oudere auteurs hebben dus teveel krediet gekregen, maar ja, elke keuze
blijft natuurlijk te bekritiseren. De selectie naar inhoud is zeer breed en gaat van
diepzinnige levenswijsheden van Friedrich Nietzsche, via de verrukkelijk tegendraadse
ironie van Oscar Wilde, langs de vermakelijke paradoxen van G.K. Chesterton tot
de simpele rijmen van Jacob Cats.
Over de waarde van de citaten is bezwaarlijk een eenduidig oordeel uit te spreken,
want volgens Joseph Roux is ‘een mooi citaat een diamant aan de vinger van een
man van geest, maar een kei in de hand van een dwaas’. Om het hele boekje nog
meer te relativeren is er op het omslag een gezegde van Multatuli afgedrukt:
‘Misschien is niets geheel waar, en zelfs dát niet’. Toch durf ik met enige zekerheid
poneren dat deze paperback voor menige grasduiner op een onderhoudende,
hoogstaande wijze de grote en vooral de kleine kanten van de mens dissecteert en
uitvergroot.
Ivo Dekoning
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[November 1990]
Jezuïetenspiritualiteit aan de hand van een paar modellen: 2. Sobrino
en Segundo
In dienst van de steeds grotere God
Georges de Schrijver
In een vorig artikel heb ik twee modellen van jezuïetenspiritualiteit uit de Eerste
Wereld besproken: Teilhard de Chardin en Karl Rahner1. Ik wil dit nu aanvullen met
twee vertegenwoordigers uit Latijns-Amerika, een aanvulling die niet alleen
chronologisch is, maar ook wijst op een zwaartepuntverschuiving. De tijd is blijkbaar
voorbij dat innovaties in de eerste plaats uit Europa kwamen. Momenteel is de
jezuïetenorde het bloeiendst in haar vroegere missiegebieden. De reflectie die daar
tot stand komt is zo belangrijk, dat ze m.i. ook vragen stelt aan het avondland, o.a.
hoe Godsontmoeting en levensduiding zich tot elkaar verhouden.

Sobrino: de steeds grotere god en de inzet voor de armen
Jon Sobrino (o 1937) leerde het denken van Rahner kennen tijdens zijn
theologiestudies in Frankfurt2. Maar eens terug in El Salvador, zal hij diens reflexieve
aanpak aanvullen met een ontmaskerende kritiek. Rahner mag dan al een nieuwe
synthese nagestreefd hebben tussen mystiek (de steeds grotere God) en de
verworvenheden van de moderniteit (het verleggen van de grenzen), hij heeft
nauwelijks oog gehad voor de schaduwzijden van de moderne vooruitgang. Sobrino
en de Latijnsamerikaanse bevrijdingstheologen ervaren die aan den lijve. Zij vinden
het onduldbaar dat vooruitgang gekoppeld wordt aan het recht van de sterkste, en
dat de armen in de Derde Wereld daardoor in de verdrukking komen. Hiertegen
komen ze om ethische en
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religieuze motieven in het verzet - uit naam van de steeds grotere God, die de
exuberante bron is van leven (Sobrino's formulering).
Bij Sobrino neemt de spiritualiteit van de Geestelijke Oefeningen
maatschappij-kritische elementen in zich op. Met Rahner noemt hij God het
onvervreemdbare mysterie dat beslag legt op onze diepste geestelijke en morele
krachten, maar hij specifieert meteen dat de God die zichtbaar werd in Jezus Christus,
ons noopt om partij te kiezen voor de armen. Hiermee treedt het thema van de lijdende
dienaar, aanschouwd in de ellende en de achterstelling van de volksmassa's, op de
voorgrond en krijgen de meditaties omtrent het leven van Jezus in de Geestelijke
Oefeningen een grotere betekenis.
Wie de Geestelijke Oefeningen enigszins kent, beseft dat daardoor een sprong
gemaakt wordt van de keuze voor God (in het Beginsel en grondslag) naar de keuze
voor de arme en vernederde Christus (in de Derde graad van nederigheid). Als
Ignatius de tijd rijp acht voor de retraitant om aan zijn leven een welbepaalde richting
te geven, confronteert hij hem met de levenskeuze van Christus voor het Rijk Gods.
Hij vraagt hem te overwegen of hij bereid is elke zware en lichte schending van de
geboden te vermijden en of hij zich ertoe bewogen weet om
‘liever armoede met de arme Christus te willen en te kiezen dan rijkdom,
liever verachting met Christus die hiermee overladen werd dan eerbewijzen,
liever het verlangen te koesteren om als niets en dwaas geacht te worden
voor Christus die ook zo behandeld werd, dan wijs te zijn en verstandig
in deze wereld’ (GO, nr. 167).
Ignatius' Geestelijke Oefeningen hebben iets pragmatisch. Ze voeren tot Godservaring
in de mate dat men iets voor God doet. De keuze voor de weg die Christus gegaan
is, behoort dan ook tot de innerlijke dynamiek ervan. Sobrino vult dit in door naar
de sociale voorkeur van Jezus te kijken. Uit het evangelie wordt duidelijk dat hij zich
‘tegen de hooghartigen aan de zijde van nederigen plaatst, aan de zijde van hen die
rechteloos zijn tegen hen die rechten en privileges hebben’3. Dit leidt tot een keuze
die conflicten meebrengt, aangezien ze, in tegenstelling tot een verinwendigde
vroomheid, dwingt tot het innemen van maatschappelijke standpunten. Al te lang
immers hebben vromen de weg van Jezus gekozen om orde op zaken te stellen in
hun persoonlijk leven, zodat ze iets minder egoïstisch worden en meer aan sukkelaars
en misdeelden denken. Maar een werkelijk binnentreden in het leven van de armen
en een strijd tegen de mechanismen van
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hun achterstelling, is hieruit zelden gevolgd.
In dit licht nodigt Sobrino uit om zonde, ontrouw en bekering anders te bekijken.
Er is namelijk een lange traditie die de zonde ziet als een persoonlijke ontmenselijking,
waaruit men vrij moet komen. Maar in de context van de continenten van de armoede
moet naast dit waardevolle aspect vooral onderstreept worden dat men zich het meest
ontmenselijkt door anderen van hun menselijke waardigheid te beroven4. Vandaar
de bijzondere taak om eerst en vooral zijn eigen rol in dit verdrukkingsproces te
erkennen en het te doen eindigen, en op te komen tegen alle vormen van verdrukking.
Sobrino denkt hier aan de arme volksmassa's in Latijns-Amerika die naast de boot
van de welvaart vallen en wier armoede de erfenis is van een koloniaal verleden, dat
hen op plantages en bedrijven tot hulpjes zonder eigendom en zonder rechten heeft
herleid. Wie nu Jezus wil navolgen, moet oog hebben voor deze structurele zonde
en haar slachtoffers en in dit licht zijn keuze maken. Werken aan de menselijke
verheffing van de armen, zodat ze als sociale groep de ketens van hun onvrijheid
afschudden en hun waardigheid herwinnen, is de concrete vorm van inzet voor de
komst van het Rijk Gods, dat immers ook een rijk van rechtvaardigheid is.
Sobrino probeert dit niet alleen te staven vanuit de Geestelijke Oefeningen, hij wil
deze ook een injectie van sociale bewogenheid meegeven. Dat kan, als men de inzet
‘voor de grotere glorie van God’ invloed laat hebben op de maatschappij. Ook daar
immers moet men ‘God God laten zijn en niet proberen Zijn wil te manipuleren: God
naar zijn hand zetten is immers de grootste theologische bekoring’5. De Geestelijke
Oefeningen (nr. 153) waarschuwen er steeds voor dat men God niet mag versmallen
tot wat men zelf wil vanuit zijn ongeregelde neigingen. In de context van de bevrijding
uit de onderdrukking betekent dit dat men Jezus' voorkeursoptie voor de armen tot
maatstaf neemt. ‘Want God is altijd groter (of als men wil, hij heeft een groter hart
voor de kleinen) dan de cultuur, de wetenschap, de kerk en al het institutionele’6
(Sobrino citeert Karl Rahner). De context waaruit dit citaat komt, betreft het zoeken
naar een nieuwe pastoraal, die zich het lot van de armen aantrekt en met hen de strijd
aanbindt tegen de ideologieën (ook die van de kerk uit het koloniale verleden) die
hun achterstelling wettigen.
God God laten zijn, betekent verder dat men zijn leven laat bepalen door Hem als
het vervullende mysterie. Sobrino illustreert dit door opnieuw naar Jezus van Narazeth
te verwijzen: ‘Het mysterie van God
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aanvaarden betekent voor Jezus dat men dit mysterie (van God die opkomt voor het
leven van de geringen) souverein meester laat zijn over zijn bestaan, zonder het naar
zijn hand te zetten’7. Is men eenmaal in dit mysterie ingetreden, dan vermag men
ook slinkse politieke maneuvers te ontmaskeren:
‘Als Jezus God aanroept, is het om zijn engagement in de geschiedenis te
radicaliseren en het onvervreemdbare en onmanipuleerbare mysterie dat
in de geschiedenis doorbreekt, intact te houden. Vanuit zijn menselijke
zijnswijze wil Jezus geen greep hebben op God, Hem geen beperkingen
opleggen en Hem evenmin totaal begrijpelijk maken voor zichzelf en voor
anderen. Wel wil hij verhinderen dat men door God niet te aanroepen, van
de geschiedenis en de mensenlevens erin een onbegrepen werkelijkheid
vol mystificaties maakt’8.
Dit houdt in dat men toestanden en beslissingen die niet stroken met de
rechtvaardigheidseisen van God aanvecht, door bijvoorbeeld de vinger te leggen op
de wonde plek van strategieën (investeringen, leningen) die oplossingen beloven
voor het probleem van de honger, maar zich in feite alleen maar laten leiden door
winstbejag. Sobrino denkt hier heel concreet aan de investeringen in de
oorlogsindustrie waarvan El Salvador het slachtoffer wordt, maar ook aan het
schermen met termen als vrijheid en democratie, waarmee wel de vrije markt gediend
is maar niet het behoeftige volk. In plaats van het mysterie dat opdaagt bij de
grensverlegging van het weten (Rahner) is God voor Sobrino het mysterie dat opdaagt
bij de grensverlegging van de ethische inzet. Die God vereert men, als men in de
bres springt voor sociale groepen die men uit zichzelf liever links zou laten liggen.
Sobrino's herijking van de jezuïetenspiritualiteit sluit aan bij het programma van
de Latijnsamerikaanse bevrijdingstheologie. Daarom stoot ze ook op weerstanden.
Hem (maar niet alleen hem) wordt verweten dat hij een nieuw absolutum maakt van
de wenkende beloften van de geschiedenis, zeker als deze socialistisch worden
ingevuld. Maar ook dat hij de ignatiaanse spiritualiteit, die in de eerste plaats de weg
baant voor het maken van een geestelijk waardevolle keuze binnen de kerk, ombuigt
tot een keuze van geestelijken voor de politiek. Dit laatste zou de ignatiaanse methode
- het afwegen en ‘onderscheiden’ van goede en minder goede motieven - verwringen
tot een ideologische keuze die blind maakt voor het eigen mogelijke ongelijk. Deze
opwerpingen worden grotendeels ontkracht in het werk van de Uruguaanse jezuïet
Juan-Luis Segundo.
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Segundo: het afwegen en ‘onderscheiden’ van de middelen
Segundo (o 1925) bestudeert de Geestelijke Oefeningen vanuit het standpunt van de
ontmythologisering (R. Bultmann)9. Hij richt zijn aandacht op de psychologische
effecten die de Geestelijke Oefeningen beogen en vraagt zich af of er in dat perspectief
nog iets overblijft van de ‘onmiddellijke godservaring’ waarover ook Rahner het had
in zijn Brief van Ignatius van Loyola aan de jezuïeten van nu: God is de allerreëelste
Persoon die mij tot handelen noopt. Kritisch bekeken echter wijst de term
‘onmiddellijke godservaring’ op een mythisch spreken, dat ontdaan van zijn
bovenaards karakter en vertaald in termen van een religieuze psychologie neerkomt
op een duidingsspreken. Wie de Geestelijke Oefeningen doet, duidt zijn levenskeuze
als het existentiële antwoord op een aantrekking die als een onmiddellijke roep van
God wordt gezien. De retraitant stelt zich voor dat God hem roept tot een nobele taak
en maakt in dat licht zijn keuze. Hij duidt zijn leven als onmiddellijk op God
betrokken, maar dat is, aldus Segundo, in wezen een zelfduiding.
Maar ook als men het religieuze spreken dat zich onmiddellijk op God beroept,
enigszins ontluisterend herleidt tot een duidingsspreken, blijft wat daarin als beleving
naar voren komt, heel belangrijk. Men heeft dan immers te doen met een psychodrama
waarin de edelmoedige ziel een existentiële keuze maakt in confrontatie met De
oproep van de koning (Ignatius vraagt aan de retraitant zich levendig een christelijke
koning voor te stellen die zijn soldaten oproept zich achter zijn vaandel te scharen
om de wereld van de ongelovigen te veroveren: GO, nr. 92-93). Dit psychodrama
wordt nog verlevendigd door het emotioneel-betrokken contempleren van de
Christus-figuur en diens inzet voor het Rijk Gods, die hij met de dood op het kruis
moest bekopen. In deze ensceneringen wordt het contact met God als direct ervaren,
ofschoon men nadien en op afstand bekeken moet toegeven dat het om een
psychodramatische, existentiële levensduiding ging. Of nog scherper: aangezien het
zogenaamde ‘directe’ contact met God plaatsvindt in het medium van de gewekte
gevoelens (edelmoedigheid, ontmoediging en overwinning van weerstanden), kan
ook deze Godservaring niet anders dan een door gevoelens vermiddelde Godservaring
zijn9.
Hiermee komt Segundo dicht bij de tekstanalyse die Roland Barthes heeft
ondernomen in zijn boek Sade, Fourier, Loyola. Deze Fran-
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se structuralist was vooral geboeid door de initiatie-technieken van de enscenering.
Hij onderstreept het belang van de psychodramatische regie-aanwijzingen die de
markies de Sade geeft om alle deelnemers aan de orgastische oefeningen tot de
‘grootst mogelijke’ lustervaring te laten komen. Iets dergelijks gebeurt, volgens
Barthes, ook bij Ignatius, maar dan uiteraard in het kader van Geestelijke Oefeningen.
Loyola is eveneens een grootmeester in het opstellen van ensceneringen die de
levendigheid van de existentiële ‘keuze voor de grotere glorie van God’ moeten
bewerken. Tot dit scenario behoort het onderkennen van de ‘wil van God over mijn
leven’ aan de hand van het ‘onderscheidend’ omgaan met ervaringen van troost
(genot, tranen) en troosteloosheid (dorheid).
Omdat Barthes alleen de rol van de ensceneringstechnieken bestudeert, valt de
studie van de religieuze ervaring buiten zijn onderzoeksobject. Toch komt hij tot een
verrassende conclusie, waarvan de belangrijkheid hieronder duidelijk zal worden.
Het psychodrama van het afwegen van de troost- en troosteloosheidservaringen blijkt
inderdaad vruchten af te werpen (en dit is al heel wat) zolang men binnnen het domein
van de subjectieve overgave blijft en de keuze-objecten niet al te gecompliceerd
uitvallen. Maar het openbaart kennelijk zijn grenzen zodra de jezuïet in het koel
berekenende politieke milieu de meest geschikte middelen zal moeten kiezen om
een concreet project uit te voeren. Op dat ogenblik ‘is geen enkele van de lust- of
ontlustbewegingen, ondanks hun nauwkeurige registratie, in staat echt uitsluitsel te
geven’10.
Dit brengt ons terug tot Segundo's beschouwingen over het ondanks alles
vermiddelde karakter van de ‘onmiddellijke’ godservaring. In de Geestelijke
Oefeningen wordt Gods wil blijkbaar ‘geraden’ in het omgaan met gevoelens van
diepe vreugde en troost, in contrast met ervaringen van troosteloosheid en ongegrond
enthousiasme (GO, nrs. 316-317). Dit betekent in ontmythologiserende taal - de taal
die de jezuïet ook gebruikt als hij het psychodrama achteraf bekijkt - dat de keuze
voor God ook altijd een psychisch structureringsproces is, geduid in het teken van
de steeds grotere God, tot het bereiken van een grotere authenticiteit. Religieuze
duiding, voltrokken in het medium van een geïnteresseerd en toch kritisch omgaan
met gevoelens en emotionele reacties (discemimiento of onderscheiding) lijkt dus
de kwintessens van de Geestelijke Oefeningen te zijn.
Deze duidingscomponent blijft ook dan bestaan, aldus Segundo, als Ignatius het
heeft over een ‘troost zonder geschapen oorzaak’ (d.i. een
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troost die noch door mij noch door iets of iemand anders werd uitgelokt) als het
zekerste criterium om Gods wil te kennen (GO, nr. 330) Want ondanks het gratuite
karakter van de troost die iemand als het ware in de schoot wordt geworpen, heeft
men ook hier te doen met een emotionele toestand. En daardoor laat de wil zich
leiden om in zijn duidings- en structureringsproces ‘voor God te kiezen’. Ook een
onverwachts verhelderend inzicht maakt nog deel uit van de techniek om op grond
van het afwegen van emoties een richting te geven aan zijn leven.
Segundo zegt dit helemaal niet om de ernst van de ‘keuze voor God’ te
ondermijnen. Het enige wat hij wil zeggen is dat we, menselijk als we zijn, alleen
maar in een bepaald ‘medium’ en via bepaalde vermiddelingen de wil van God over
ons leven kunnen aflezen. Dit te realiseren is heilzaam, omdat het zelfoverschatting
voorkomt. Een keuze gronden alleen op troost, die daarenboven geduid wordt als
goddelijke ingeving, stoot onvermijdelijk op grenzen en vraagt om een verdere
toetsing. Als bewijs hiervoor kan worden ingeroepen dat Ignatius het wel erg verdacht
zou hebben gevonden als een ordegenoot hem was komen zeggen dat God hem
onvermiddeld het bevel had gegeven om zo maar in Indië als yogi te gaan leven. Die
ingeving zou op zijn minst moeten worden getoetst, onder meer door uit te testen of
die ordegenoot ‘indifferent’ genoeg was om zich met volle ijver ook een tijd lang
voor andere taken in te zetten. Dit voorbeeld leert iets over de toetsing van de
subjectieve overgave. Maar de zaken worden wel iets ingewikkelder als het er voor
de orde als geheel op aankomt de normen voor werking en apostolaat te vinden die
het beste beantwoorden aan Gods wil. Kan hier het emotionele medium als een
feilloos kompas nog de richting geven?
Evenals Barthes moet ook Segundo vaststellen dat Ignatius, toen hij algemeen
overste werd, de grenzen van zijn beproefde methode ging inzien. Maar anders dan
Barthes ziet hij daarin een evolutie in de methode van de religieuze levensduiding.
Ignatius mag zich dan al op vertroosting (tranen, gevoelens van devotie) verlaten
hebben, toen hij de Constituties van de orde schreef (zoals blijkt uit zijn geestelijk
dagboek), als hij ‘politieke’ beslissingen moest nemen, liet deze methode het afweten.
Ignatius gooit het over een andere boeg. Nu gaat hij het nuchtere afwegen van de
doeltreffendheid van beleidslijnen zien als het ‘medium’ waarin Gods wil duidend
onderkend wordt. Op dit niveau van complexiteit is niet meer troost boven
troosteloosheid, als subjectieve resonantie, het doorslaggevende motief om
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de ene of de andere keuze te motiveren, maar wel de graad van objectief dwingende
argumenten. Het komt er immers op aan een strategie te ontwerpen die in de gegeven
omstandigheden het universele goed het beste dient. De enige vertroosting die dan
nog kan worden ervaren is dat men zich effectief aan deze (gezien de omstandigheden)
‘objectief noodzakelijke’ strategie onderwerpt en er zijn beste krachten aan wijdt.
Twee voorbeelden kunnen deze verschuiving illusteren. Als Francesco Borgias,
de hertog van Gandia, die tot de orde is toegetreden, voor de keuze staat of hij de
hem door het Vaticaan aangeboden kardinaalshoed moet aannemen of niet en Ignatius
de knoop moet doorhakken, staat hij voor een serieus dilemma, waarin de
troostmotieven hem geen uitsluitsel geven. De zaak is immers in kerkpolitiek
perspectief te complex dan dat hij zich nog op de relatieve onmiddellijkheid van zijn
gevoelens kan verlaten. Er moet nuchter geredeneerd worden zoals in een schaakspel.
Wordt Borgias kardinaal, dan kan hij ongetwijfeld op korte termijn vruchtbaar werk
leveren voor de universele kerk en indirect ook voor de Sociëteit. Maar dan ontvalt
hij de orde en wordt deze op lange termijn verzwakt, en dat heeft ook zijn repercussies
voor de kerk. Borgias komt dan immers niet meer in aanmerking om de orde, die
pas aan het begin van haar expansie staat, te helpen besturen. Zonder enige
onmiddellijke troost wedt Ignatius op het goed op lange termijn en maakt het hierdoor
mogelijk dat Borgias later tot algemeen overste van de orde wordt verkozen. Een
tweede voorbeeld is de manier waarop Ignatius afwoog of de jezuïetenkerken eigen
inkomsten mogen hebben of niet. Hij wilde dat de jezuïeten, met uitzondering van
hen die in de colleges werkten, van aalmoezen zouden leven. De zielzorg in de
‘professenhuizen’ diende gratis te zijn. Dat was voor hem een uitgemaakte zaak: een
armere levensstijl gaf hem meer troost dan een rijkere. Maar met de financiering van
de kerken lag dit anders. Hier ging het om een strategische keuze en liet hij zich
leiden door de afweging van doel en middelen. Als de kerken geen eigen inkomsten
hadden (via dotaties en de exploitatie van eigendommen), was hun toekomst niet
verzekerd en zou de jezuïeten het propagandamiddel van de luister van hun ‘tempels’
ontvallen. We zouden m.a.w. niet de prachtige jezuïetenkerken hebben gehad in
Rome, Praag, München, Leuven, Antwerpen, Parijs, Madrid en Lima11.
Hier wordt duidelijk waar Segundo vierhonderd jaar na Ignatius naartoe wil. Hijzelf
is in de bevrijdingstheologie geëngageerd en heeft
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in een van zijn boeken een lans gebroken voor een nieuwe pastorale aanpak in de
Latijnsamerikaanse kerk12, waarin naar zijn mening de jezuïeten een belangrijke rol
kunnen spelen. Vandaar zijn nauwkeurig onderzoek van de procedures waardoor
Ignatius tot het lezen van Gods wil kwam. In Ignatius' spoor pleit Segundo voor het
alterneren van twee methodes. Als het hun existentiële keuze betreft voor de steeds
grotere God, zullen de jezuïeten zich moeten verlaten op het afwegen van ervaringen
van troost en troosteloosheid (resp. vreugde zonder diepgang). Dit afwegen, samen
met de toetsing door de praktijk, is trouwens een uitstekende weg om te leren wat
men als persoon geestelijk en moreel aankan13. Maar voorzover ze door de
geschiedenis met structurele problemen worden geconfronteerd, zoals het schandaal
van de armoede, zullen ze ook steeds weer nieuwe beleidslijnen moeten uitstippelen;
en hiervoor moeten ze de zakelijk meest geschikte middelen vinden om aan de
concrete nood tegemoet te komen. Men kan dit met Vaticanum II het lezen van ‘de
tekenen van de tijd’ noemen, ofschoon in deze omschrijving het belangrijke aspect
van de argumentatie ontbreekt.
Van hieruit kan Segundo de noodzaak onderstrepen van de analyse van sociale,
politieke en economische trends in de maatschappij. Blijft deze analyse achterwege,
dan is het moeilijk in te zien hoe de orde kan uitmaken welke richting haar werken
(colleges, universiteiten, studie- en bezinningscentra) dienen uit te gaan om aan de
noden van de tijd te beantwoorden. Maatschappij-analyse en keuzen op lange termijn
die in dit licht worden genomen, vormen een jezuïtische weg naar de Godsontmoeting,
een geprivilegieerd milieu of medium waarin de jezuïeten Gods wil over hun leven
plegen te duiden. Hieruit volgt dat ook de Godsidee een meer uitgesproken gerichtheid
op de nog open staande toekomst van de geschiedenis zal moeten krijgen (waarmee
Segundo antwoordt op het bezwaar dat tegen Sobrino gemaakt wordt, als zou deze
van de toekomst een nieuw absolutum maken), maar ook dat de keuzen die de orde
moet maken aangaande haar werkzaamheden in de verschillende continenten,
onvermijdelijk ook een politiek karakter zullen hebben (een antwoord op het tweede
bezwaar tegen Sobrino's theologie: haar politieke implicaties).
Overeenkomstig deze twee elkaar afwisselende methodes krijgt ook het Ignatiaanse
begrip ‘indifferentie’ een dubbele belichting. De Geestelijke Oefeningen zijn een
oefenschool die een jezuïet in staat moet stellen om vrij te komen uit zijn ongeregelde
neigingen (een eerste type van indifferentie) ten einde een gewillig instrument te
worden
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in de handen van God (GO, nr. 1). Volgens dit aspect is een voortdurend
gewetensonderzoek nodig, om na te gaan waar men blind is voor zijn eigen fouten
of waar men een machtsdenken huldigt dat zich inkleedt in nederigheid. Hoogmoed
en zelfingenomenheid zijn nergens goed voor. Maar daarnaast zal een even grote
aandacht moeten worden besteed aan een indifferentie die leidt tot persoonlijke inzet
in dienst van een beleidsoptie, vooral als die omwille van haar gedurfdheid weerstand
en conflicten oproept. Segundo denkt hier vooral aan de voorkeursoptie voor de
armen, waartoe de orde besloten heeft in haar 32e Algemene Congregatie in 1974
en die niet alleen in het eigen vlees snijdt maar ook belangrijke sectoren en figuren
van de kerk een doorn in het oog is. Conflicten kan men niet bagatelliseren of
wegredeneren. Wel kan men proberen er het beste van te maken. Vooral zal het een
steun zijn te weten dat - als men, los van ongeregelde neigingen en rekening houdend
met gerezen moeilijkheden, doorgaat op de gekozen weg - deze volgehouden inzet
het medium is waarin men zijn leven vermag te erkennen als betrokken op God.

Epiloog: godsontmoeting en levensduiding
Lezers die van de godsdienst vervreemd zijn, zullen zich wellicht afvragen waarin
de hier gepresenteerde modellen van jezuïetenspiritualiteit nog verschillen van een
ethisch humanisme. Die vraag is gegrond, want ook voor sommige humanisten
vormen de inzet voor een betere wereld (vermindering van lijden, bestrijding van de
armoede) en de groei naar persoonlijke authenticiteit de wegen om vreugde te beleven
aan hun menszijn. Deze humanisten zouden dan niet zo ver afstaan van wat de
jezuïeten beogen: uitzuivering van ongeregelde neigingen en inzet in dienst van het
grotere universele goed - in jezuïetenjargon: zijn ziel redden en God dienen als de
steeds grotere majesteit. Als de overeenkomst op pragmatisch vlak zo groot is, zou
een humanist wel eens kunnen stellen dat de jezuïetenspiritualiteit, voorzover ze een
methodische weg is van levensintensifiëring, al evengoed kan worden vervangen
door een andere methode, die qua psychologische structurering en het maken van
keuzen nauw ermee verwant is, maar anders dan Ignatius een atheïstische
levensbeschouwing huldigt. Zo'n humanist zou zelfs kunnen betogen dat die
vervanging niet zo verwonderlijk is, als men het adagium van de christelijke
spiritualiteit ernstig neemt: ‘Aan de vruchten kent men de boom’. Een
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atheïsme, dat even goede vruchten afwerpt, is even goed als een godsgeloof. De
jezuïeten moeten dan maar eens bewijzen dat er een God bestaat en dit liefst op grond
van degelijke filosofische en wetenschappelijke argumenten, waarover men tenminste
een discussie kan aangaan. Anders heeft het toch geen zin dat iemand zijn leven in
dienst stelt van de mensheid én van de grotere glorie van God. Dat én is in deze
discussie het breekpunt.
Ik formuleer deze discussie op deze manier omdat het de zaken inderdaad heel
duidelijk stelt. Het antwoord is echter, mocht dit nog niet gebleken zijn, dat de
jezuïetenspiritualiteit niet steunt op een wetenschappelijk godsbewijs en dat ook niet
nodig heeft. Wat haar kenmerkt, is uitsluitend een duiding van het eigen leven in het
teken van de steeds grotere God, in het dubbele medium van het afwegen van de
troostervaringen en het kiezen van de geschikte middelen voor het doel. Buiten deze
levensduiding en de effecten die eruit volgen - liefde, verering, dienst - heeft deze
spiritualiteit geen ander steunpunt en ze heeft er ook geen ander nodig.
Daarmee is ze niet beter of slechter dan andere spiritualiteiten. Ook die kunnen
het immers stellen zonder filosofische fundering van hun godsgeloof en hebben
blijkbaar genoeg aan de ervaringen van authenticiteit en liefde waarmee ze de naam
en de werkelijkheid van het goddelijke (het heilige, het steeds grotere mysterie)
verbinden. Ook aan de spiritualiteit van de jezuïeten mag men geen hogere eisen
stellen. Alleen is het misschien hun eigen charisma, dat het kleine maar blijkbaar
stevige steunpunt (het ‘grondbeginsel’) dat ze hebben, hen in staat stelt veel andere
dingen te relativeren. Hoe belangrijk de uitwerking van een godsbewijs of van een
wetenschappelijk uitgezuiverd gods- en wereldbeeld ook mogen zijn (en jezuïeten
als Teilhard de Chardin en Rahner hebben zich daarvoor ingezet), uiteindelijk is dit
niet zo belangrijk dat het in de plaats kan komen van het steunpunt; het is veeleer de
ontvouwing ervan. Belangrijker is de dynamiek waarmee het universele goed met
de meest geschikte middelen wordt nagestreefd en dat men in dit streven en in het
afwegen van diepe troost tegen oppervlakkige een zo intense vervulling vindt dat
men God en zijn majesteit erbij betrekt.
De relativering van al het overige is een kracht, ofschoon ze veelal maar in werking
treedt als ze wordt uitgedaagd. In dit licht kunnen de jezuïeten alleen maar dankbaar
zijn als de godsdienstkritiek af en toe aanbeukt tegen vergroeiingen van de godsdienst.
Ik denk meer bepaald aan de objectie van Feuerbach dat godsgeloof en inzet voor
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God, kritisch bekeken, alleen maar onnodige, ja zelfs gevaarlijke verdubbelingen
zijn van het geloof in, en de inzet voor, de mens. Ook de jezuïet kan m.i. uit deze
objectie iets leren. Ook hij immers zal moeten toegeven dat hij ertoe neigt om de
vervulling die opwelt uit de dienstbaarheid, zo hoog aan te slaan dat hij ze ‘verdubbelt’
door er Gods eigen activiteit in te lezen. God wordt dan taalkundig gezien een
krachtterm of ‘qualifier’, die wat de mens als persoon echt waardevol acht, extra
komt versterken (mijn dienst is niet alleen waardevol voor mij, maar ook edel in
Gods ogen).
Toch zal ook dit kritische perspectief gerelativeerd moeten worden, of beter, het
zal de jezuïet nopen tot zelfrelativering. Immers, de taalkundige reductie tot
versterkende ‘qualifier’ veegt God, als onmisbaar personage in het duidingsproces,
niet van de kaart. Evenmin wordt het opsporen van dwingende redenen en het afwegen
van ervaringen van troost en troosteloosheid als (dubbele) basis voor de jezuïtische
levensduiding hierdoor een overbodige zaak. Wel moet de jezuïet, geconfronteerd
met de aan Feuerbach ontleende objectie, in het eigen hart kijken en onderzoeken
hoe het komt dat hij de indruk geeft zijn eigen importantie te verdubbelen met behulp
van God als versterkend ornament. Is het misschien omdat hij, ondanks de schijn
van het tegendeel, toch de eigen glorie verkiest boven die van de steeds grotere God,
die hem ook naar het kleinere en geringere trekt? Of omdat hij zijn persoonlijke
troost (of de achting die hij geniet als intellectueel enz.) zo hoog aanslaat, dat hij
daardoor in het vaarwater komt van de valse vertroosting? Twijfels aan de ignatiaanse
spiritualiteit kunnen alleen met haar eigen methode worden overwonnen.

Eindnoten:
1 Streven, oktober 1990, pp. 4-15. Daar heb ik een paar sleuteltermen verklaard die hier terugkeren.
2 Over Sobrino, zie L. Kaufman & J. Klein, God is niet in tijdschriften te vinden. Gesprek met
Jon Sobrino, in Streven, juni 1984, pp. 785-793, en Jon Sobrino, Bevrijdingstheologie en
Europese theologie. Een vergelijking, in Streven, februari 1985, pp. 395-406 en maart 1985,
pp. 506-514.
3 J. Sobrino, Jesus en America Latina, San Salvador, 1982, p. 171; met verwijzing naar K. Barth,
Kirchliche Dogmatik, II/1, Zürich, 1940, p. 434.
4 Ibidem, p. 129.
5 J. Sobrino, Christology at the Crossroads, New York, 1978, p. 419.
6 Ibidem, p. 421.
7 J. Sobrino, Jesus en America Latina, p. 143.
8 Ibidem, p. 145.
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zie Juan-Luis Segundo, De twee theologieën van de bevrijding, in Streven, december 1984, pp.
226-239.
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Nicaragua: de culturele vorm
Tom de Herdt
‘Politieke bewegingen berusten niet op rationele standpunten, maar op
fantasieën, denkbeelden, woorden en archetypen, die samen vorm geven
aan deze of gene politieke kitsch’. Milan Kundera1
Waren de in april gehouden verkiezingen in Nicaragua democratische verkiezingen
in de zin dat ze gewoon tot een regeringswissel hebben geleid? Buitenstaanders zullen
ze zo allicht interpreteren; elke andere interpretatie zou in de huidige internationale
situatie trouwens absurd zijn. Nochtans, zo heeft men het in Nicaragua zelf niet
begrepen. Volgens La Prensa2, tijdens de FSLN-periode de radicaalste oppositiestem,
nu de regeringskrant, velden de verkiezingen het doodvonnis over de Ortega-dictatuur;
volgens Barricada, het officiële persorgaan van het FSLN, sloot het land nu opnieuw
een pact met de duivel (de VS). Je kunt de regeringswissel ook lezen in de verandering
van tekens en symbolen. Het Sandinistische Nicaragua is dat van de guerrillero, van
de hoed van Sandino en sinds de verkiezingscampagne ook die van Ortega. Nog net
voor 25 april heeft men in Managua een reuzegrote Sandino neergeplant, wiens
schaduw nu in bijna heel de stad te zien is. Aan de andere kant van het front knoopt
men weer aan bij de katholieke traditie. Aartsbisschop Obando y Bravo mag de
nieuwe regering inzegenen en krijgt zendtijd ter beschikking om zijn zondagsmis
aan TV-kijkend Nicaragua te presenteren. Een manager van een Amerikaanse
pizzaketen heeft zijn duit al in het zakje gedaan voor de bouw van een nieuwe
kathedraal, die plechtig ingehuldigd zal worden in 1992, na 500 jaar evangelisatie
in Latijns-Amerika. Maria wordt het boegbeeld van de Nicaraguaanse verzoening,
ze krijgt een reuzegroot standbeeld bovenop de berg waar men voorheen FSLN kon
lezen. Doña Violetta Barrios, viuda de Chamorro, leeft in de

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

112
schaduw van Maria en wordt de moeder van alle Nicaraguanen. Patria Libre o morir
versus Tengo fe en dios.
Deze verschillen weerspiegelen zich ook in de vorm van de dagelijkse politiek:
Ortega vroeg offers van de bevolking omdat het land getroffen werd door de
imperialistische agressie. Francisco Mayorga, de nieuwe president van de Nationale
Bank, spreekt de hoop uit dat de economie zich zal stabiliseren met de hulp van de
Maagd Maria. Het nieuwe Ministerie van Gezondheid zal zich inspireren op het
evangelie voor de krachtlijnen van haar politiek, en de nieuwe schoolboekjes zullen
christelijke waarden uitdragen. Symbolisch zijn ook de opschriften van de openbare
bussen: het ‘Cuidemos estos buses’ (laten we zorg dragen voor deze bussen) in de
Sandinistische periode steekt schril af tegen de heiligenbeeldjes die de
niet-revolutionaire bussen moeten beschermen.
Deze onvolledige inventaris roept twee vragen op: ‘Kan je een duidelijk verschil
waarnemen tussen twee denksystemen?’, en ‘worden beide eerlang ontmaskerd als
ideologieën?’. Serge Moscovici formuleerde dit probleem als volgt: ‘Men reageert
niet meer op de realiteit, zelfs niet meer op de ervaringswerkelijkheid: men reageert
op de realiteit zoals ze is opgenomen door het denken, op de imago's van de
werkelijkheid’3.
Over ideologie kan je moeilijk redeneren. In het Westen hebben we de ideologie
al sinds het begin van deze eeuw dood verklaard, en de restanten in de andere
werelddelen noemen we fundamentalisme en fanatisme, kitsch en volksverlakkerij.
Het is inderdaad het gemakkelijkst om een culturele verandering te verklaren vanuit
meer ‘wetenschappelijke’ oorzaken, als economie of politiek. In dat licht is de
heersende ideologie afhankelijk van een machtsstrijd tussen verschillende
machtsgroepen. Ideologie is manipulatie van de openbare mening door de
machtshebbers. Deze visie vertoont echter drie tekortkomingen: ten eerste beschouwt
ze cultuur als ‘zoethouder’, ‘opium’, werkelijkheidsversluierend, en het ‘volk’ als
een domme, manipuleerbare massa. Ten tweede, beschouwt ze de culturele
werkelijkheid als iets dat naar believen gekneed en gemanipuleerd kan worden, het
‘volk’ kan blijkbaar zonder problemen overschakelen van de ene op de de andere
ideologie. En ten derde, verklaart ze het verschil in cultuur tussen een
Latijnsamerikaanse en een westerse samenleving vanuit een verschil in intellect
tussen een Latijnsamerikaan en een westerling. In het rationele Westen verloopt de
culturele manipulatie, als ze al bestaat, veel geraffineerder en verfijnder, alleszins
veel onzicht-
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baarder dan in de Latijnsamerikaanse wereld.
Ideologie mag dan al lang ontmaskerd zijn als irrationeel, ze is, tenminste in
Nicaragua, nog steeds een onmiskenbaar deel van de werkelijkheid, dat blijkt uit de
feiten, geciteerd in de inleiding. In dit artikel wil ik allereerst aantonen dat de inhoud
van de ideologie geen vrije keuze is van de machthebbers, maar, althans voor een
deel, beantwoordt aan een eigen logica. Daarna ga ik dieper in op de maatschappelijke
bestaansvoorwaarden van een ideologische dynamiek.

De revolutionaire ideologie
Een revolutie heeft niet alleen maatschappelijke oorzaken en maatschappelijke
gevolgen, ze is vooral een fenomeen dat diep ingrijpt in de culturele wereld van een
volk. In haar analyse van de Franse Revolutie verwijst L. Hunt4 naar Sigmund Freuds
cyclus van de totem om de stelling te verdedigen dat een revolutie een vadermoord
is: de zoons conspireren tegen de vader om hun eigen wetten te creëren. Die moord
is noodzakelijk, want de vader symboliseert de legitimiteit van de staat, zijn wil
geschiede, en zijn wil is in laatste instantie afkomstig van God.
Die moord is echter ook het grootste taboe in de pre-revolutionaire samenleving.
Aan de God-Vader mag niet geraakt worden, zonder hem zou de samenleving
uiteenvallen. De conspirerende broers kunnen dit taboe dus enkel doorbreken door
heel de gemeenschap deelachtig te maken aan de verantwoordelijkheid. Heel de
gemeenschap, d.w.z. een ongedifferentieerde massa van elkaars gelijken. Geslachten,
families, godsdiensten, dorpen en economische klassen verdwijnen op dit moment
van het sociale landschap, en de samenleving herschept zichzelf volledig in functie
van de vadermoord. De samenleving wordt nu gebaseerd, niet meer op de wil van
de vader, maar op de wil van de wet. De legitimiteit van de samenleving heeft geen
God meer nodig, ze berust op zichzelf.
Maar het verhaal gaat nog verder. Eens de zondebok uit de weg geruimd is, ontstaat
pas de vadercultus. Door de vader te vermoorden heeft de revolutie de vaderfiguur
ontsterfelijk gemaakt. Ziehier de interne contradictie van de revolutionaire
samenleving: ze is gebaseerd op de dood van de vader en op de gemeenschappelijke
schuld aan de moord. Die moord schept een stilte, een publiek geheim, een blinde
vlek. Hij stelt een grens aan de rationaliteit van de nieuwe samenleving: ‘Je moet
erin geloven, want het is absurd’5. De vader wordt
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vermoord en leeft verder als het publieke geheim van de samenleving, die nu
gebaseerd is op de wil van de wet.
De revolutie is de bevrijding van het Ueber-Ich, d.w.z. bevrijding van de wetten
die de uitwendige wereld ons heeft opgelegd. Na de revolutie onderwerpt de
samenleving zich aan haar eigen Ueber-Ich, aan haar eigen idealen. De geschiedenis
van de revolutie begint bij het einde van de uitbuiting en eindigt bij de creatie van
de perfecte sociale harmonie. Die utopie wordt nu de toetssteen van elk handelen en
elke gebeurtenis wordt in dit kader geïnterpreteerd. In het licht van die utopie kan
ook geen probleem meer bestaan. Problemen komen van buiten, binnen is de harmonie
perfect.
Deze situatie is de voedingsbodem voor ‘charismatische figuren’. Moscovici
definieert een charismatisch leider als iemand die twee personages tegelijk is: ‘Het
vergoddelijkte imago van de vader en het teken van een held, diens zoon’6. Een
charismatische figuur is een broer die zich afscheurt van de conspirerende bende en
het ‘geheim’ van de samenleving meedraagt. Zijn charisma is juist de reïncarnatie
van de vaderfiguur, van de prerevolutionaire mythe, die nu schuilgaat achter een van
de revolutionaire broers. De cyclus van de totem is rond, een nieuwe vader is geboren.
De analogie met de Nicaraguaanse revolutie is misschien te eenvoudig om
geloofwaardig te zijn: het Nicaraguaanse volk verenigt zich om de ‘vader’, Anastasio
Somoza te verdrijven; tien jaar laten neemt doña Violetta Barrios de Chamorro, een
van de conspirerende broers, de macht over, door middel van een democratisch
ritueel.
De eerste jaren van de revolutie ademden inderdaad een revolutionaire sfeer, door
Freud beschreven: straatnamen van steden en wijken worden veranderd, Nicaragua
wordt Nicaragua Libre, Sandino en Fonseca worden de nieuwe heiligen, de katholieke
kerk wordt genegeerd, zoniet tegengewerkt, en men voert een reeks nationale
feestdagen in die verwijzen naar de revolutionaire strijd die uitmondde in de val van
het Somoza-regime. Deze feiten wijzen erop dat de Nicaraguaanse revolutie inderdaad
haar eigen profane religie heeft gecreëerd. De revolutie legitimeert zich door te
verwijzen naar zichzelf, het geloof in de vader wordt het geloof in de perfecte
samenleving. De ‘profane’ inslag van de Nicaraguaanse revolutie volgt volgens deze
interpretatie dus niet uit haar marxistische inspiratie, maar uit de culturele dynamiek
eigen aan elke inspiratie7.
Het ‘typische’ van de Nicaraguaanse revolutie was echter haar alliantie met het
katholicisme, zij het dan in de variant van de theologie
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van de bevrijding8: Entre religion y revolucion no hay contradicción. Maar deze
alliantie met de ‘kerk van de armen’ bevestigt juist de cyclus van de totem: de ‘kerk
van de armen’ is niet zozeer de voortzetting van de traditie, maar eerder de reïncarnatie
van het vaderimago...
Op de Nicaraguaanse munt kan je de inscriptie ‘en Dios confiamos, patria libre o
morir’ lezen. De eerste drie woorden verwijzen zowel naar de God die de
Somoza-dictatuur legitimeerde als naar de ‘In God we trust’-inscriptie op de dollar.
In een revolutionaire samenleving is deze verwijzing slechts mogelijk omdat de ‘God
van de armen’, een andere God is. Tussen christendom en revolutie bestaat geen
contradictie, omdat het een christendom is dat perfect overeenkomt met de ‘droom’
van de revolutionaire samenleving: een verwereldlijking van de hemel, een
historicisering van de weg naar die hemel, een socialisering van de religieuze relatie.
Wat de ‘kerk van de armen’ bindt aan Nicaragua is niet het marxisme, maar de
revolutionaire dynamiek. Wat het marxisme bindt aan de ‘kerk van de armen’ is niet
zijn theoretische convergentie, maar zijn revolutionaire plaats in de cyclus van de
totem.

De onvolkomen vadermoord
De cyclus van de totem is echter niet voleindigd in Nicaragua; de ‘vader’ is nooit
vermoord. Acht jaar lang heeft men tegen hem oorlog gevoerd, maar tenslotte heeft
hij opnieuw het roer overgenomen van de zoons. Violetta kan niet echt een
conspirerende broer worden genoemd, daar ze de traditionele kerk gebruikt om haar
macht te legitimeren. Ook al zou ze het zelf willen, ze kan haar gezag nooit
legitimeren op de wet en slechts op de wet. Het is een publiek geheim dat de basis
van de UNO gevormd werd en wordt door de traditionele kerk. De post-revolutionaire
regering kwam er slechts omdat ze de traditionele kerkelijke hiërarchie achter zich
had. In het openbaar verkondigt aartsbisschop Obando y Bravo dat het christendom
achter de democratie, de vrede en de reconciliatie staat. De boodschap van de
Presidente is exact dezelfde. De ‘vader’ is in de beeldvorming van het volk het
symbool geworden dat de vrede symboliseert, de vrede en het welzijn, of concreter:
afwezigheid van contra-revolutie en aanwezigheid van dollars.
Het feit dat de vadermoord onvolkomen is, maakt van Nicaragua een Siamese
tweeling. Dezelfde werkelijkheid ligt er ingebed in twee
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denksystemen, twee ideologieën, die naast elkaar blijven bestaan en die volstrekt
onverenigbaar zijn vermits ze een andere plaats hebben in de cyclys van de totem.
Twee denksystemen die elk hun charismatische leiders kennen. Obando y Bravo
zegent, daags voor de verkiezingen, de UNO-kandidate, en Daniel Ortega verschijnt
tijdens de verkiezingscampagne voor een vergrote foto van Augusto Cesar Sandino.
Beide kandidaten waren geen politieke figuren, het waren reïncarnaties van imago's,
beelden uit het culturele geheugen van het Nicaraguaanse volk. De revolutie is niet
dood, ze is afgeslagen, maar ze blijft verder woekeren in de beeldvorming van het
volk. Op een dag zal iemand opstaan, en de draad die reeds getrokken is van Sandino
over Fonseca naar Ortega, opnemen om een nieuwe revolutie in te luiden...
Dit laatste mag niet gelezen worden als een toekomstvoorspelling; het is een
levende werkelijkheid in de culturele wereld van de Nicaraguaan. In een recent en
erg populair artikel verdedigt Eduardo Galeano het recht om te dromen over een
Latijnsamerikaans socialisme, als het enige alternatief voor de nachtmerrie van het
kapitalisme9. De Nicaraguaanse revolutie is voor hem de ‘vaderfiguur’, hij zegt het
bijna letterlijk: ‘Toen ik de verkiezingsuitslag hoorde werd ik een kind, verloren in
het onweer, en ik ben het nog. Maar ik ben niet alleen, we zijn met velen. In heel de
wereld zijn we met velen’. De cruciale vraag is echter: ‘Waarom kiest Latijns-Amerika
voortdurend tussen twee vaders?’ Het antwoord luidt: ‘De oudste vader (de Eerste
Wereld) kan niet vermoord worden, maar slechts buitengesloten’. De oorzaken
daarvan liggen buiten de ‘culturele wereld’. Anderzijds blijft de tweede vader (de
revolutie) voortleven in Latijnsamerikaanse dromen, omdat zijn functie niet verdwenen
is, de eerste vader leeft immers nog.

Van culturele dynamiek naar sociale realiteit
De theorie van de cyclus van de totem is niet alleen abstract, net zoals de
‘wetenschappelijke’ verklaring gaat ook zij uit van de premisse dat het inidividu een
dom en manipuleerbaar object is, passief m.b.t. zijn eigen ontwikkeling. Bovendien
veronderstelt ze dat de mens zich eigenlijk laat beetnemen door zichzelf: hij creëert
zichzelf een nieuwe vader, waar hij de oude heeft vermoord. Wat is de oorzaak van
deze irrationaliteit? Valt er aan die heksenkring niet te ontsnappen?
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Serge Moscovici heeft Freuds theorie een sociologische plaats toegewezen: de massa10.
De massa volgt een logica die fundamenteel verschilt van die van het individu. Het
is een algemeen erkend feit: massa's zijn wispelturig, energiek, blind, conservatief
en dom, en daarom maken ze ons, rationele individuen, bang11. De redenering gaat
verder: het individu verliest in de massa's niet zijn bewustzijn, maar zijn
onderbewustzijn. Individuen overtuig je door dialoog, massa's kan je beheersen door
suggestie, want de suggestie is de taal om ons onderbewuste te manipuleren. De
culturele dynamiek kan dus enkel ontstaan in het ‘conscience collective’ van de
massa-samenleving omdat we in een massa juist controle verliezen over ons
onderbewuste. Het onderbewuste reageert op beelden, imago's, kitsch. De leider van
de massa, slechts leider door zijn charisma, bespeelt ons onderbewuste. Zijn
communicatie met de massa bestaat uit de overdracht van beelden, imago's. De
werkelijke inhoud van zijn redevoering heeft weinig belang. Het is de sociale
configuratie die belangrijk is: één leider en een onnoemelijk aantal ongedifferentieerde
volgelingen.
Het sociaal lichaam van de culturele dynamiek is dus de massa. Een culturele
dynamiek ontstaat slechts via massacommunicatie. Dit impliceert dat we onder een
massa niet enkel een concentratie van mensen mogen verstaan, maar elke sociale
relatie waar de communicatie een ‘massaal’ karakter vertoont. Hierin ligt wellicht
het verschil tussen de ‘massa’ van het FSLN en de ‘massa’ van de UNO. De eerste
is een straatmassa, het FSLN heeft de UNO steeds overtroefd als het op manifestaties
aankwam. De massa van de UNO moest je terugvinden in de stilte van de kerken.
Daniel Ortega werd leider van de massa's door dag na dag de straat op te gaan. Dona
Violetta won het hart van de massa's die bij valavond verenigd werden in de kerken
en plattelandskapelletjes. Het publiek van Ortega was een luidruchtig publiek, de
revolutie is ook voornamelijk een stedelijk fenomeen. Het publiek van Violetta en
Obando daarentegen was een passief, onzichtbaar en controleerbaar want apolitiek
publiek, voornamelijk met plattelandskarakter. Met recht kan Violetta stellen dat ze
de vrede heeft bewerkstelligd. Ze heeft de gepacifeerde massa achter zich. En in de
mate dat ze de kerk achter zich heeft, heeft ze het politieke terrein vrij. De bouw van
een nieuwe kathedraal is in dit opzicht een politieke daad, die verenigbaar is met een
technocratische regering. Door de massasamenleving te pacificeren komt de weg
vrij voor de ‘ontwikkeling’ van een ‘moderne politiek’. In die zin zijn radio en TV
de westerse homologen van de katholieke kerk in Nicaragua12. Mass-media
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vertolken de waarden waarop de samenleving is gebaseerd en geven het publiek de
illusie dat men de ‘waarheid’ kent. Dat dit slechts een illusie is, merk je pas in
Nicaragua, waar elk hoofd van de Siamese tweeling ‘zijn’ waarheid heeft.
Moscovici's link tussen de culturele dynamiek en de massasamenleving biedt ook
plaats voor sociaal-economische factoren: het ontstaan van de massa's als sociale
configuratie is geen cultureel, maar een maatschappelijk probleem, met
sociaal-economische oorzaken.

Naar een alternatieve ontwikkeling
In Europa is de ideologie al ter dood veroordeeld sinds het begin van deze eeuw.
Kundera heeft er zelfs de naam ‘kitsch’ aan gegeven. Nochtans, zowel in Europa als
in de rest van de wereld blijft de kitsch het maatschappelijk leven bepalen. De kitsch
lijkt wel een deel van de ‘condition humaine’.
We probeerden aan te tonen dat ‘collectieve dromen’ een eigen logica volgen en
dat men hun dynamiek niet kan herleiden tot economische of machtsfactoren. Wanneer
Moscovici de oorzaak van de irrationaliteit van de ontwikkeling situeert in de opkomst
van de massasamenleving, mondt zijn redenering tenslotte ook uit in een pleidooi
voor andere vormen van communicatie. Feit is dat een revolutie de ontwikkeling van
de dynamiek van de cyclus van de totem niet kan blokkeren. Ze zet die juist verder
en ze verlegt het maatschappelijke probleem (het ontstaan van de massamens, of
nog, van de afhankelijke mens) door de werkelijkheid (de vader) te willen beheersen
(vermoorden). Bevrijding van afhankelijkheidsrelaties kan je niet bewerken door de
bestaande realiteit weg te denken. Integendeel, je moet die realiteit hanteren als een
instrument, als een gegeven. De enige mogelijkheid om de cyclus van de totem te
doorbreken ligt dan ook in de organisatie van sociale relaties die niet gebaseerd zijn
op suggestie, maar op dialoog. In een dialoog is de gesprekspartner een individu, in
de massa is de gesprekspartner een halfgod. In een dialoog verdwijnt de
afhankelijkheidsrelatie en zijn de gesprekspartners gelijkwaardig. Misschien is dat
wel de reden waarom enkele kleine ontwikkelingsprojekten, die ontstaan zijn tijdens
de tien jaar Sandinistische revolutie en zich expliciet baseerden op participatie van
de projektleden, nu zowat de enige projekten zijn die onveranderd verder blijven
functioneren na de regeringswissel.
21 juni 1990

Eindnoten:
1 Milan Kundera, De ondraaglijke lichtheid van het bestaan, Agathon, Houten, 1985, p. 293.
2 La Prensa is de krant van de ex-echtgenoot van Violetta Barrios, Pedro Joaquin Chamorro. De
krant was tijdens de FSLN-periode de radicaalste oppositiestem, en is nu de krant van de
regering. Barricada is het officiële persorgaan van het FSLN.
3 S. Moscovici, L'Age des Foules, 1982, p. 408.
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4 L. Hunt, The Sacred and the French Revolution, in J.C. Alexander, Durkheimian Sociology:
Cultural Studies, Cambridge U.P., 1988, pp. 25-43.
5 S. Moscovici, o.c., p. 470.
6 S. Moscovici, o.c., p. 406.
7 Vgl. L. Hunt over de Franse Revolutie: ‘A society which is in the process of instituting itself
must sacralize the fact of the institution’ (o.c., p. 29).
8 We zouden in dit verband een onderscheid willen maken tussen enerzijds de theologie van de
bevrijding als theorie en anderzijds de ‘kerk van de armen’, de culturele verwerkelijking van
deze theorie, en meer specifiek dan nog, de culturele verwerkelijking van deze theorie in
Nicaragua.
9 E. Galeano, Nicaragua, el socialismo, y el derecho a soñar, verschenen in Barricada, 22 april
1990, in Pensamiento Proprio, junio 1990 en in El País, 28 maart 1990, onder de titel ‘el niño
perdido en la intemperie’.
10 Moscovici definieert de massa als ‘une ensemble transitoire d'individus égaux, anonymes et
semblables, au sein duquel les idées et les émotions de chacun tendent à s'exprimer spontanément’
(o.c., p. 13).
11 S. Moscovici, o.c., p. 315.
12 We maken een conceptueel onderscheid tussen de R.K.K. in het algemeen en haar sociale
verwerkelijking in Nicaragua, waarover het in de tekst gaat.
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De taal van twee partners
Waardering voor het Belgisch-Nederlands
Kas Deprez
Verleden jaar verscheen van de hand van J. Van Haver een boekje Noorderman en
Zuiderman1 dat blijkens de kaft bedoeld was als ‘een plezierige en leesbare inleiding
in de taal van de Vlamingen’. Er stond niet ‘een inleiding in het Vlaams’, maar het
Nederlands werd wel omschreven als de taal ‘van twee partners, van Vlamingen en
Nederlanders’. Dat laatste was ervoor sommigen duidelijk teveel aan. Bekende
Vlaamse taalzorgers als G. Geerts (KU Leuven) en E. Berode (BRT en De Standaard)
verwezen het naar de prullenmand. Nochtans is dit wel degelijk een goed leesbare
inleiding in het Nederlands van de Vlamingen: vlot geschreven en behoorlijk
gedocumenteerd (op het onnozele historische hoofdstuk na)2.
Het boekje kenmerkt zich vooral door een grote mildheid en dienstbaarheid. Deze
hoogleraar heeft er altijd naar gestreefd zijn studenten zo goed mogelijk Nederlands
bij te brengen, en kan met enige tevredenheid op het bereikte resultaat terugblikken.
Maar dit soort overwegingen willen Van Havers critici duidelijk niet in rekening
brengen. Hun is het om de taalideologie te doen, om hun visie op het Nederlandse
taalgebied. En in die visie staat regionale eigenheid gelijk met achterstand.

Vlaamse (taal-)identiteit
Geerts noemt de Vlaamse (taal-)identiteit een mythe (1990, 311). Hij negeert ze, met
het argument ‘dat het geenszins de taal is die de cultuur bepaalt. De taal is niet “gansch
het volk”!’ (1989, 532).
De taal is inderdaad geen noodzakelijk onderdeel van de culturele identiteit van
een volk. Van de Ieren gebruikt nog slechts 1% het Iers in de dagelijkse omgang,
maar de wil om als volk te overleven is daar niet door verminderd. Dat is iets heel
anders, althans in ideologisch
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opzicht, dan wat bijvoorbeeld in Bretagne aan de gang is, waar de Bretoense identiteit
massaal ingeruild wordt voor een superieur geachte Franse identiteit. Zowel Ierland
als Bretagne zijn voorbeelden van taaldood, maar de Ieren zullen Ieren blijven, de
Bretoenen daarentegen zijn voluit Fransen geworden. Dat laatste geldt overigens nog
meer en al langer voor de Frans-Vlamingen.
Voor de Vlaamse Beweging vormde de taal van meetaf aan een integraal
bestanddeel van de Vlaamse identiteit. Algauw ging echter ook de
levensbeschouwelijke overtuiging een grote rol spelen. Voor de ultramontaanse
katholieken in de tweede helft van de 19e eeuw was de taal niet te scheiden van het
geloof. De schoonheid van de moedertaal werd in één adem genoemd met de
werkzaamheid, de zedelijkheid en de godsdienstigheid van het Vlaamse volk. Dit
verklaart ook de voorkeur van de Westvlaamse priesters Gezelle, De Bo en Verriest
voor een taal die dicht bij het dialect stond. Dat gecultiveerde Westvlaams moest de
spiegel van de volksziel vormen, en bovendien sloot het nauw aan bij het
Middelnederlands, taal waarin een rijk en christelijk verleden opgeslagen was (Gevers,
1987). Het katholieke Vlaams dus als barrière tegen het laïciserende, antiklerikale
Frans. Maar ook als barrière tegen het calvinistische Nederlands, de taal van de
hautaine noorderbuur met wie men het in het Verenigd Koninkrijk slechts vijftien
jaar volgehouden had.
Voor de vrijzinnige flaminganten moest de Vlaamse Beweging Vlaanderen
daarentegen van het kerkelijke juk bevrijden. Vuylsteke, stichter en bezieler van het
Gentse studentengenootschap 't Zal Wel Gaan, vond dat er geen samenwerking tussen
liberale en katholieke Vlaamsgezinden mogelijk was. Vanuit hun filosofische
overtuiging zullen de liberale Vlaamsgezinden toenadering zoeken tot het anti-paapse
Nederland. Ook zij worden echter met de culturele kloof tussen Noord en Zuid
geconfronteerd. ‘Atheïstische of agnostische humanisten in Vlaanderen, vaak sceptisch
en Voltairiaans, zich meestal op Franse denkmodellen oriënterend, kunnen het niet
vinden met de eigenwijze beginselvastheid die de Nederlander van het calvinisme
heeft meegekregen’, constateert Vermeersch (1989, 66).

Het grote heel-Nederlands misverstand
Het zgn. (West-)Vlaamse particularisme heeft het, zoals bekend, op de Nederlandse
Taal- en Letterkundige Congressen niet gehaald. De ideologische en maatschappelijke
achtergronden van de taalpolitieke
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beslissingen die daar getroffen werden, zijn nog weinig bestudeerd. Intussen lijkt
het in de filologische geschriften alsof de argumenten weinig of niet
levensbeschouwelijk gekleurd waren. Er werd integendeel gewezen op het politieke
samengaan in de 15e en vooral in de eerste helft van de 16e eeuw. Op de rijke Vlaamse
Middeleeuwen was de Hollandse Gouden Eeuw gevolgd waarin de vluchtelingen
uit het Zuiden een zeer belangrijke rol gespeeld hadden, waardoor hun invloed zich
ook uitgestrekt had tot het domein van de taal en letteren. De taalgeografische eenheid
van Nederland en Vlaanderen kon niemand betwisten; geen enkele belangrijke
dialectgrens valt immers samen met de rijksgrens. Maar het argument dat in
Vlaamsgezinde kringen ongetwijfeld het meeste indruk maakte, was dat het
Nederlands zoals het zich in het Noorden ontwikkeld had, een volwaardige cultuurtaal
was, bruikbaar voor alle hogere maatschappelijke functies. M.a.w. ook de opkomende
Vlaamse middenklasse wilde een taal die ‘goed genoeg was’ (cfr. Jaspaert en Van
Belle, 1989).
Met de ‘beslissing’ dat het Nederlands ook in Vlaanderen de standaardtaal moest
worden, werd tegelijk het Grote Heel-Nederlands Misverstand in het leven geroepen.
De taal van de Nederlanders werd nu ook de taal van de Vlamingen, zonder dat de
Nederlanders als taal- en cultuurgemeenschap daar behoefte aan hadden - daar, met
uitzondering van enkele taalminnaars, ook helemaal niet op aanstuurden. Bovendien
zouden de Vlamingen niet nalaten om hun rechten in verband met dat Nederlands
op te eisen, tot grote verwondering van de Nederlanders, die niet wisten wat zij met
die Vlaamse taalfrustraties te maken hadden.
Zo reageren beide gemeenschappen nog steeds. Toegegeven, als W.F. Hermans
in NRC-Handebblad van 17/11/89 probeert Van Haver belachelijk te maken,
demonstreert hij daarmee in de eerste plaats hoe triestig het vaak met het menselijk
gedrag in Nederland gesteld is. Maar wat de grond van de zaak betreft heeft hij
natuurlijk gelijk: wat de Vlamingen (willen) spreken is hun zaak. Als de Vlamingen
Nederlands willen spreken, kan geen sterveling hen dat beletten, maar dan verwacht
je als spraakmakende Nederlander wel dat ze die taal spreken zoals ze is. Dan moeten
de Vlamingen de Nederlanders vooral niet lastig komen vallen met allerlei woorden
en uitdrukkingen die dezen niet kennen, en ook nergens voor nodig hebben. Tegelijk
kan men echter ook de Vlamingen begrijpen die eisen dat ook hun
standaardtaalgebruik Nederlands wordt genoemd, zelfs als dat aanzienlijk van de
Nederlandse norm afwijkt. Hun is immers - door de
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filologen - altijd voorgehouden dat zij eveneens tot de Nederlandse stam behoren,
er historisch zelfs een wezenlijke component van vormen. Het Nederlands is ook
hun taal!
Dat de Vlaamse verzuchtingen m.b.t. het Nederlands de meeste Nederlanders
totaal onverschillig laten, stelt de Vlaamsgezinden teleur, en vergroot nog hun
taalfrustraties. Die zitten zo diep dat je je als Nederlander beter niet over het
Belgisch-Nederlands kunt uitlaten, constateert de Nederlandse taalkundige De Rooij,
want ‘Wat Nederlanders over het Nederlands van Vlamingen zeggen, is nooit goed’
(1989, 790).
Ik noem het Nederlands van de Vlamingen Belgisch-Nederlands en niet
Zuidnederlands omdat het het resultaat is van een politieke ontwikkeling; het huidige
Vlaanderen is overigens in zijn geheel een produkt van België. De term
Zuidnederlands verdoezelt het politieke en culturele Vlaamse feit. Hij is bovendien
overbodig, want dat het om één taalgebied gaat, zit al helemaal in de term Nederlands
zelf, sinds 1973 ook officieel de naam van de standaardtaal in Vlaanderen!

Jacobinisme
De taalideologie die door Geerts en andere radicale Nederlanders-in-Vlaanderen
m.b.t. het Nederlands beleden wordt, is in feite niets anders dan een variant van de
Franse jacobijnse taalleer. Na een korte periode van aarzeling en meertaligheid koos
de Franse Revolutie met Grégoire en Barère voor gelijkheid inzake taal. Er kon
slechts sprake zijn van gelijke Franse staatsburgers indien die ook dezelfde taal
spraken: ‘L'ignorance de la langue compromettrait le bonheur social ou détruirait
l'égalité’. Ook de idee dat regionale eigenheid gelijk staat met achterstand, vinden
we al bij Grégoire: ‘Parmi les causes qui prolongent (...) l’ enfance de la raison et la
vieillesse des préjugés on peut compter la disparité et la rusticité des idiomes' (beide
uitspraken geciteerd in Vecchio, 1989). Een derde reden waarom de regionale talen
door het Frans vervangen dienden te worden, was dat ze het eenheidskarakter van
de Franse staat bedreigden.
Gelijkheid, ontvoogding, eenheid: vanzelfsprekend wordt een dergelijke ideologie
door regionalisten afgewezen aangezien ze onvermijdelijk tot taalimperialisme leidt.
Maar Grégoire was het in de eerste plaats om de intellectuele emancipatie van zijn
medeburgers te doen. Zoals de Italiaanse taalfilosoof Vecchio schrijft: ‘Le point
décisif n'est pas l'affrontement entre la langue française et tout ce qui lui est étran-
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ger (...) mais l' “obstacle” que la démocratie trouve dans les idiomes qui, participant
d'une culture inférieure, empêchent leurs locuteurs d'entrer dans un monde culturel
dont le français est l'expression’ (1989, 576).
Zoals er maar één gecultiveerd Frans bestaat, zo mag er volgens de jacobijnen in
Vlaanderen ook maar één gecultiveerd Nederlands zijn, en dat wordt vanzelfsprekend,
vooral in zijn geschreven vorm, door de intellectuele kringen in de Randstad bepaald;
van een Vlaamse inbreng kan geen sprake zijn.
Helemaal haalbaar is dit natuurlijk niet, dat weet iedereen. Er zijn de officiële
Belgische termen zoals schepen, brugpensioen, vrederechter, enz., en er zijn de eigen
Vlaamse gebruiken (folklore, gebak, biersoorten, noem maar op) waarvoor men in
Nederland geen woorden heeft. Maar dit zijn de enige toegevingen; verder moet
ieder woord dat enkel in Vlaanderen gekend is (eventueel ook in de regio in
Nederland), vervangen worden door het woord dat in de bovenlaag in de Randstad
gebruikelijk is.
Ik ben niet principieel tegen jacobinisme. Deze taalleer is op belangrijke
maatschappelijke waarden gebaseerd. Bovendien heeft ze in Frankrijk tot
indrukwekkende (Franse) resultaten geleid. Nergens in West-Europa is de
standaardtaal zo ruim verbreid, zowel in geografisch als in sociologisch opzicht, en
is haar norm zo goed aanvaard.
Voor het Nederlandse taalgebied deugen de Franse ideeën evenwel niet, vanwege
een andere historische ontwikkeling.

De culturele kloof
De politieke, economische, religieuze, en dus ook culturele ontwikkeling die
Vlaanderen en Nederland sinds het einde van de 16e eeuw doorgemaakt hebben, was
zo verschillend dat het haast een wonder mag heten dat beide gemeenschappen nu
toch in een taal-unie verenigd zijn. Maar waarschijnlijk hebben we deze vereniging
gewoon aan de verfransing te danken. Was de burgerij in Vlaanderen in de 18e en
19e eeuw niet verfranst, dan bestond er nu wellicht naast een Nederlandse ook een
Vlaamse standaardtaal.
Wie ervan uitgaat, primo, dat een cultuurgemeenschap het resultaat is van een
eigen historische ontwikkeling; secundo, dat in onze gewesten de godsdienst een
sterke stempel op de cultuur gedrukt heeft, zal Vlamingen en Nederlanders nog
bezwaarlijk tot eenzelfde cultuur kunnen rekenen. Diegenen die toch van ‘een
gemeenschap-
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pelijke cultuurnatie’ blijven spreken, doen dit op basis van het verre verleden - de
periode vóór 1585 -, de dialectgeografische eenheid en/of de geschiedenis van de
standaardtaal. Dat zulks evenwel onvoldoende is om er een hecht
samenhorigheidsgevoel mee op te bouwen, weten de nuchtersten onder deze
welwillenden ook wel. De historicus Von der Dunk b.v. haast zich om aan te geven
‘dat die ene natie in herkenbare subnaties uiteenvalt, omdat de zo andere geschiedenis
van Vlaanderen (...) op zijn culturele erfenis een geheel eigen stempel heeft gedrukt’
(1989, 61). Ook Couwenberg (1989) opteert vanwege de gemeenschappelijke taal
voor een gemeenschappelijke algemeen-Nederlandse cultuur, maar ziet buiten de
taal eigenlijk enkel... verschillen: in mentaliteit, levensstijl, religieus-culturele en
historische achtergronden, politieke verhoudingen en structuren, cultureel
zelfbewustzijn, enz.
Vermeersch (1989) somt de factoren op die deze diepe kloof veroorzaakt hebben:
1. De economische en politieke concurrentie die o.m. tot de sluiting van de Schelde
geleid heeft. 2. ‘Het elitaire predestinatiedenken van calvinistische voorsprekers en
voordenkers in het Noorden stapelde generaties lang minachting op voor het “donkere,
katholieke Zuiden”. De overtuiging als natie uitverkoren te zijn, ligt aan de basis van
een zekere morele arrogantie, de zendingsdrang, het zogenaamde “gidslandcomplex”
van het Hollandse moralisme’ (p. 65). 3. De haat van de roomse clerus tegen de
‘Noorderduivel’, en de vrees van de adellijke en politieke machthebbers in Vlaanderen
voor de democratische en emanciperende werking van het calvinisme.
Natuurlijk is gedurende de jongste decennia de invloed van de georganiseerde
godsdienst fel afgenomen, zowel in Vlaanderen als in Nederland, maar in de
mentaliteit van de twee volkeren werkt het religieuze verschil nog steeds zeer
herkenbaar door (cfr. Couwenberg, 1981, 14).
Inzake taal is de voornaamste consequentie van deze historische en culturele
tegenstellingen dat dit taalgebied niet over een echt taalcentrum beschikt, d.w.z. een
centrum waar door de grote meerderheid van de standaardtaalgebruikers uit het hele
taalgebied naar opgekeken wordt (cfr. Deprez, 1987; 1989), zoals Parijs voor de
Franstalige wereld. De voorbeeldfunctie noemt De Rooij dat: ‘Binnen Nederland
had en heeft de Randstad die voorbeeldfunctie. Maar binnen het Nederlandse
taalgebied heeft Nederland die functie nooit gehad ten opzichte van Vlaanderen.
Want Vlaanderen vindt Nederland helemaal geen land om een voorbeeld aan te
nemen’.
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In een taalgebied als dit is een jacobijnse taalleer dan ook niet op haar plaats.
Vlaanderen en Nederland hebben een eigen cultuur en nationale identiteit ontwikkeld
‘die zij onder geen beding wensen prijs te geven’ (Von der Dunk, 1989, 62).
Maar taal en cultuur hoeven helemaal niet samen te vallen, repliceert Geerts (1989,
532-33). De taal is niet gans het volk. Daarover zijn we het met elkaar eens. Voor
Geerts is de taal de neerslag van de cultuur, en ook dat zal ik niet tegenspreken. Maar
voor hem is dit weer een argument om voor een strakke taalpolitiek en een zo groot
mogelijke eenvormigheid te pleiten. Ik zou denken dat dit het argument is om Vlaamse
afwijkingen te aanvaarden. Want als de taal de neerslag van de cultuur is, en
Vlamingen en Nederlanders een eigen culturele identiteit ontwikkeld hebben, dan
zijn talige verschillen tussen de twee onvermijdelijk. Daar komt bij dat Nederland
zich nauwelijks voor het taalgebeuren in Vlaanderen interesseert, er zich liefst
denigrerend over uitlaat. Ook dat zal de eenvormigheid niet bevorderen (Vergelijk
dit weer met Frankrijk, dat zich maximaal voor zijn taal inzet waar ook ter wereld
die taal gesproken wordt).
Alleen Vlamingen voor wie de geschiedenis niet telt, noemen zichzelf Nederlanders.
Men begrijpt nu waarom ze zo streng zijn voor Van Haver. Nochtans pleit deze in
zijn boekje slechts voor de erkenning van enkele honderden ‘Zuidnederlandse’
woorden. Enkele honderden op een totale woordenschat van ik weet niet hoeveel
duizenden. Alsof dat de taaleenheid in het gedrang zou (kunnen) brengen!

Er is nog leven na de dood
Er is niet alleen de Franse taalideologie. Andere taalgemeenschappen hebben veel
minder last van de Grégoiriaanse ‘fureur d'égalité’. In het Duitse taalgebied vindt
men net als bij ons historische, religieuze en politieke tegenstellingen, en ook daar
vertaalt zich dat in talige en taalsociologische verscheidenheid. In het katholieke
Zuiden (en in Oostenrijk) spreekt men minder en anders Hoogduits dan in het
protestantse Noorden (cfr. König, 1978, 134-35). Daar lijkt de overgrote meerderheid
van de Duitsers niet wakker van te liggen. Integendeel, men is tolerant t.a.v. (de soms
grote) regionale verschillen, zowel wat de uitspraak als wat de woordenschat betreft.
‘Verscheidenheid wordt als “interessant” ervaren, en niet als een bedreiging voor de
eenheid’ (Beersmans, 1987, 52). Wel zijn er ‘ondanks deze opmerkelijke grote
tolerantie natuurlijk toch noord-zuid rivaliteiten en gevoeligheden,
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vooral dan vanuit het zuiden’ (53)3.
Behalve met de geschiedenis van het taalgebied lijken het onbegrip en de
intolerantie t.a.v. de talige verscheidenheid tussen/in Nederland en Vlaanderen ook
met de geringe omvang (het geringe belang) van het gebied samen te hangen. Sprekers
van een wereldtaal als het Engels reageren in ieder geval helemaal anders. Ze moeten
wel. Niemand die kan verwachten dat Engelsen, Ieren, Amerikanen, Canadezen,
Australiërs, enz. op dezelfde manier Engels spreken. Met de steeds verder groeiende
internationalisering van het Engels neemt het aantal variëteiten ervan nog toe. Maar
die grote verscheidenheid tast de machtspositie van het Engels geenszins aan. Ze is
er integendeel de exponent van.
Aanvankelijk werd het Amerikaanse Engels beschouwd als ‘a quaint, barbarous
or amusing appendage to the British original’. Nu wordt daar helemaal anders over
gedacht: ‘The linguistic wheel has turned full circle, and now the users of mother
English are recognizing the legitimacy of the off-spring’ (Kachru, 1981, 41). Dat
hangt natuurlijk samen met de gewijzigde politieke en economische verhoudingen
(zie ook Kahane 1982).
Dat de opgang van Vlaanderen op zijn beurt gevolgen zal hebben voor de
Nederlandse taal, is iets wat hier nu ook tot de geesten begint door te dringen. Op
de jongste Algemene Conferentie van de Nederlandse Taal en Letteren zei Penninckx
(hij was daar wel de enige die in die zin sprak):
‘De politieke verzelfstandiging van Vlaanderen en de sterkere economische
positie van dit landsdeel brengen met zich mee dat een eigen staatkundige
terminologie en andere vormen van institutioneel taalgebruik tot
ontwikkeling komen en dat met de economische macht ook een stuk
taalbewustzijn is gegroeid waardoor aanvaarding van de uit het Noorden
afkomstige standaardnorm op verzet en bezwaren stuit. Dat is een zeer
begrijpelijke ontwikkeling’ (1989, 50).

Begrip en waardering van de gehele Nederlandstalige gemeenschap
Dat de ontwikkeling naar normale, d.w.z. aan de historische realiteit beantwoordende,
taalverhoudingen in dit taalgebied zo moeizaam verloopt, ook dat is het taalverdriet
van Vlaanderen. Zeer weinigen blijken vooralsnog in staat of bereid te zijn om op
een nuchtere, desnoods gedesinteresseerde manier over de taalsituatie in Vlaanderen
te handelen. Misschien hebben we op school inderdaad allemaal een zeg-niet-maar-wel
bordje op het hoofd gekregen (cfr. Jaspaert, 1989, 23).
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Ook Van Haver blijkt dan door de knieën te gaan. ‘De aanduiding AZN mag niet
langer een stigma blijven’, eist hij. ‘Op de keper beschouwd is ze zelfs overbodig.
Wellicht is uitbanning de volgende stap’. Maar het is natuurlijk niet voldoende dat
de Belgisch-Nederlandse woorden in de gezaghebbende woordenboeken opgenomen
worden opdat ze als algemeen-Nederlands geaccepteerd zouden worden. Ze moeten
ook kunnen rekenen op ‘het begrip en de waardering van de gehele Nederlandstalige
gemeenschap’. Zijn boekje is bedoeld als een poging om ‘dat begrip te stimuleren’
(p. 50).
‘La grande illusion’, is de reactie van Berode, om twee redenen. Ten eerste zijn
die AZN-woorden regionaal (alleen gangbaar in Vlaanderen), en dus is het een illusie
te geloven dat ze zonder enige aanduiding in algemeen-Nederlandse woordenboeken
opgenomen kunnen worden. Maar het is een nog veel grotere illusie te verwachten
dat de Nederlanders voor die woorden begrip en waardering zullen opbrengen. ‘Ze
kunnen er wel begrip voor hebben dat de Vlamingen die gebruiken en die misschien
nog leuk vinden ook, maar je kunt bezwaarlijk verwachten dat de Nederlanders de
AZN-woorden zelf gebruiken of zelfs maar leren kennen. Zo werkt dat nu eenmaal
niet’ (De Standaard, 28/12/1989).
Zo werkt het inderdaad niet. Maar zo hoeft dat ook niet te werken. De Nederlanders
hoeven die woorden niet te gebruiken. De Engelsen gebruiken veel typische
Amerikaanse woorden en uitdrukkingen al evenmin. De Engelsen spreken
Engels-Engels en de Amerikanen Amerikaans-Engels, zo eenvoudig is dat. Kortom,
de waardering van de gehele Nederlandstalige gemeenschap is nergens voor nodig.
Waar het van afhangt is wat de Vlamingen zelf doen, en welke waardering ze zelf
voor hun eigen taalgedrag opbrengen. De Nederlanders volgen wel, zeker als er
kwaliteit gebracht wordt.

Wat is Belgisch-Nederlands?
In 1828, lang dus voor het Amerikaans-Engels dé prestige-taal was, schreef de geniale
N. Webster:
‘It is not only important, but, in a degree necessary, that the people of this
country should have an American Dictionary of the English language: for,
although the body of the language is the same as in England, and it is
desirable to perpetuate that sameness, yet some differences must exist. A
great number of words in our language require to be defined in a
phraseology accomodated to the condition and institutions of the people
in their states, and the people of England must look
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to an American dictionary for a correct understanding of such terms’
(geciteerd in Kachru, 1981, 31).
Ik haal dit citaat niet aan om op mijn beurt voor een Woordenboek van het
Belgisch-Nederlands te pleiten. Het taalgebied lijkt me daarvoor te klein. Maar ik
wil wel wijzen op het grote belang van gezaghebbende woordenboeken voor de status
van een taalvariëteit. Als een taalvariëteit niet zorgvuldig beschreven is, betekent dit
dat ze (nog) niet goed genoeg is. En dat betekent dat de groep die ze spreekt, (nog)
niet goed genoeg is.
Als we blijven opteren voor één Grote Van Dale (één Hedendaagse, één Koenen,
enz.), dan dient het Belgisch-Nederlands daar een betere (ik zeg niet grotere) plaats
in te krijgen. De geselecteerde woorden blijven we wel van een label voorzien, maar
dat label wordt BN - niet AZN, want dat is een niet ter zake doende geografische
aanduiding, en ook niet ‘gewestelijk’ want dat zou ook kunnen gelden voor wat in
Groningen of Gelderland gebruikelijk is. Meer nog dan de labeling is echter de
selectie zelf van de Belgisch-Nederlandse woorden een probleem; die lijkt soms
volstrekt willekeurig. Zowel op het een als op het ander is de jongste jaren geregeld
kritiek uitgeoefend (ook Berode heeft al herhaaldelijk de nonchalance van onze
woordenboekmakers m.b.t. het Belgisch-Nederlands aan de kaak gesteld). En er zijn
suggesties gedaan om tot een meer solide aanpak te komen.
Het Belgisch-Nederlands is zich volop aan het vormen. Onderzoek dat erop gericht
zou zijn het woordenboekbeleid t.a.v. het Belgisch-Nederlands empirisch te
onderbouwen, zou tevens als verdienste hebben dat tegelijk met het beleid een
uitgebreide beschrijving van dat ontwikkelingsproces tot stand zou komen. Er zou
in zo'n onderzoek naar het taalgebruik en de taalattitude gepeild worden. Maar er
zou vooral gestreefd worden naar een beter inzicht in de structuur van de
taalgemeenschap. Die moeten we kennen als we willen weten wat nu eigenlijk
Belgisch-Nederlands is. Want lang niet alles wat in dit land als standaardtaal
‘geprobeerd’ wordt, komt voor deze kwalificatie in aanmerking.
In tegenstelling tot Van Haver is Berode niet bereid aan een dergelijk project zijn
vingers te verbranden: ‘Het is een heilloze onderneming om in deze aangelegenheid
de bokken van de schapen te willen scheiden’ (De Standaard, 27/12/1989). Zo
antwoordden ‘ze’ al jaren geleden en zo antwoorden ‘ze’ nog steeds. Eerst weigeren
‘ze’ het standaardtaalgebruik van de culturele elite in Vlaanderen in kaart te
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brengen, en dan zeggen ‘ze’ dat het Belgisch-Nederlands niet bestaat. Zolang het
niet gestandaardiseerd wordt, d.w.z. gecodificeerd en gepropageerd, bestaat het
inderdaad niet.

BRT-Nederlands en verkavelingsvlaams
Extremistische ideologieën schuwen het licht van de geschiedenis. Dat is ook de
akeligste kant van het Nederlandse extremisme in Vlaanderen. Zin voor
historisch-culturele verscheidenheid, het wordt de Vlaamse jeugd niet gegund. Deze
moet vooral geen gevoelens van eigenwaarde t.o.v. de Nederlanders ontwikkelen.
Wat is de winst? Waarom moeten Vlamingen per se op dezelfde manier spreken en
schrijven als Nederlanders? Argument één: omdat de Vlaamse kinderen anders twee
keer Nederlands moeten leren, verschillende woorden voor één ding nodig hebben:
zwemkom, zwemdok, zwembad (cfr. Geerts, 1982). Is dat inderdaad tijdverlies? Dat
hangt af van het beroep waarin ze later terechtkomen. In veel beroepen kunnen ze
beter eerst de Belgische woorden kennen. In andere is kennis van de Nederlandse
variant(-en) belangrijker. Zich dan het Nederlands van de Nederlanders eigen maken
is geen eenvoudige opgave. Maar het kan, en de groep Vlamingen die goed Nederlands
spreekt, neemt toe.
Dat ‘verzorgde’ Belgisch-Nederlands geniet overigens groot aanzien in Vlaanderen.
Dit kwam o.m. tot uiting in een attitude-onderzoek in Antwerpen in 1980 waar het
BRT-Nederlands qua beschaafdheid veel hoger scoorde dan het Nederlands dat door
Nederlanders op de band ingesproken werd. Erg Belgisch was het aangeboden
taalmateriaal nochtans niet, maar noch het woordgebruik noch de uitspraak konden
als ‘Hollands’ bestempeld worden, en dit geeft dan de doorslag (cfr. Deprez, 1983;
zie ook Beheydt, 1990).
Tegelijk wijst zo'n resultaat erop dat de Nederlandse taalnorm een grote impact
heeft in Vlaanderen, althans in spraakmakende kringen, en dat die invloed door de
brede lagen van de bevolking geaccepteerd wordt. Om op één van mijn vroegere
vergelijkingen terug te komen: een dergelijke inwerking van de Britse norm op de
taalattitudes in Amerika is ondenkbaar. Maar er zijn dan ook enkele cruciale
verschillen tussen de Vlaamse en de Amerikaanse situatie. De Vlamingen vormen
slechts een minderheid in een taalgebied dat op zich al weinig allure heeft. Maar
vooral was Vlaanderen in de 19e eeuw, toen de taalpolitieke vraag geformuleerd
werd, een culturele woestijn. Pas in de tweede helft van deze eeuw komt daar
verandering in. Resultaat
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is dat Nederland nog steeds een veel rijkere (moderne) taalcultuur heeft dan
Vlaanderen. Het hoeft ons dan niet te verwonderen dat de culturele toplaag in
Vlaanderen aansluiting blijft zoeken bij het taal- en cultuurgebeuren in de Randstad.
Overigens is ook de taalmacht van de Nederlandse uitgeverijen hier bijzonder groot
(cfr. Janssens, 1986).
Dit brengt ons bij argument twee: de Vlamingen moeten zich zoveel mogelijk naar
de norm in Nederland richten omdat ze niet over een eigen standaardtaalmodel
beschikken. Het historische argument dat al in de 19e eeuw gehanteerd werd.
Aansluiten bij Nederland maakt ons tegelijk zoveel sterker. Dit argument houdt echter
wel in dat de Vlamingen de taalmacht van Nederland erkennen; pleiten voor een
eigen Vlaamse inbreng is romantiek.
Maar zijn het Nederlandse ouders en onderwijzers die de Vlaamse kinderen de
Nederlandse taalnorm moeten bijbrengen? Of, als het geen Nederlandse zijn, zijn
het Vlaamse ouders en onderwijzers die zeer goed met de Nederlandse norm vertrouwd
zijn, en er ook honderd procent voor gewonnen zijn? Neen, dat is niet zo. Dat kon/kan
ook niet.
In feite zijn er slechts weinigen in dit land die onder ABN inderdaad ook
Nederlands verstaan. Voor de meesten in de B veel belangrijker dan de N. Een
taalpolitiek door en voor de Vlaamse middenklasse, die ook op gebied van taal
volgens haar stand wil leven, d.w.z. een betere taal wil spreken. Eerst was er alleen
een kleine kern van Vlaamsgezinden die van het dialect op het ABN overstapten
omdat ze dit als hun plicht t.a.v. de Vlaamse natie aanzagen. Maar nu voeden zelfs
onbeschaafden hun kinderen in het ABN op: mensen die slecht Nederlands spreken,
maar als niet tot iet komt, nietwaar. Men kan het hen niet eens kwalijk nemen: zij
willen door de gefatsoeneerden in hun grijze pakken niet gefolkloriseerd worden,
terecht. Maar inzake taal is het resultaat er natuurlijk naar: een bepaalde Vlaamse
jeugd, in en rond sommige steden, spreekt nu ‘Verkavelingsvlaams’ (Van Istendael,
1989, 108).
Geheel overeenkomstig de nieuwe waardenleer is gestudeerd Vlaanderen er tevens
van overtuigd dat de meeste Vlamingen het Nederlands slecht beheersen omdat ze
van huis uit dialect spreken. In de literatuur over tweede-taalverwerving staat
tegenwoordig nochtans duidelijk te lezen dat niet de moedertaal van de T2-leerder
het T2-leerproces het sterkst beïnvloedt, maar het T2-aanbod. M.a.w. veel Vlamingen
spreken slecht Nederlands niet omdat ze thuis in het dia-
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lect opgevoed zijn, maar omdat ze geen goed Nederlands te horen krijgen, noch van
hun leraren noch van de ABN-sprekende betere stand.
Over het derde argument waarom de Vlamingen het Nederlands model over moeten
nemen, kan ik kort zijn. Omdat het pure demagogie is. Geerts (1989, 533) eist de
totale ‘hervernederlandsing’ van onze cultuur omdat dit volgens hem de enige
mogelijkheid is om de funeste invloed van het Frans te stoppen. Politiek gezien slaat
zo'n argument nergens op. Alsof we een muur tussen Vlaanderen en Franstalig België
zouden kunnen/willen bouwen! Bovendien is ook Nederland niet vrij van Franse
invloed; met onze puristische ingesteldheid alleen komen we er beslist niet (cfr.
Deprez en Geerts, 1977).
Toch is dit slechts een aanloop tot het vierde argument, dat aangeeft waar het de
Nederlanders-in-Vlaanderen echt om te doen is: het Nederlandse stamverband Vlamingen en Nederlanders zijn broeders (Vlamingen en Walen niet, Vlamingen en
Engelsen al evenmin. Waarom Nederlanders wel, en Engelsen en Walen niet?) De
wensgedachte is oud (Geerts citeert Verlooy in dit verband), maar ze heeft nooit echt
aanhang gekregen, noch in haar rechtse noch in haar linkse vorm. Vooral niet in haar
linkse vorm omdat ze in wezen tot het rechtse ideeëngoed behoort - zoals ook het
Franse universalisme tenslotte tot een Frans supernationalisme geleid heeft. Daarmee
is wat mij betreft de cirkel rond.
Natuurlijk willen we de samenwerking met de Nederlanders verder opdrijven: we
zijn buren, en we behoren tot hetzelfde taalgebied. Maar we hoeven niet hetzelfde
Nederlands te spreken en te schrijven om goed samen te kunnen werken. En we
hoeven daar zeker geen broeders voor te zijn.

Geld
Intussen worden ieder jaar opnieuw honderden toekomstige leraren Nederlands
(onderwijzers, regenten, licentiaten) gediplomeerd zonder dat ze voldoende
Nederlands kennen. Ook zij zullen met hun eigen kinderen, hun collega's en hun
leerlingen/studenten Verkavelingsvlaams spreken. Het extremistisch gekrakeel
verandert daar niets aan. Daar komt bij dat het percentage afgestudeerden dat nog
voor de klas terecht komt de jongste jaren sterk gedaald is, vooral onder de
universitairen, maar ook onder de regenten en de onderwijzers4.
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Het beroep van leraar is de jongste jaren zozeer in aanzien gedaald, dat alleen nog
de zittenblijvers en de idealisten de stap naar het onderwijs zetten. Licentiaten
verdienen er nu 15% minder dan wat ze, alle verhoudingen in acht genomen, 15 jaar
geleden verdienden. Zou het kunnen dat als gevolg van deze evolutie het peil van
het zgn. moedertaalonderwijs de jongste jaren nog gezakt is? De kans is groot.
Men zou deze evolutie kunnen proberen tegen te gaan door de leraren Nederlands
beter te betalen, beter dan de andere leraren. Als men ze als een soort elite behandelt,
zal men ook hogere eisen kunnen stellen. Dit lijkt me beter voor de toekomst van
het Nederlands in dit land dan welke taalideologische discussie ook. Als de Vlaamse
overheid het ernstig meent met de taal en de cultuur in het nieuwe Vlaanderen, zal
ze die stap moeten zetten.
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Eindnoten:
1 J. Van Haver, Noorderman en Zuiderman. Het taalverdriet van België, Lannoo, Tielt, 1989.
2 Nog zoveel andere Vlaamse filologen dreunen bij gebrek aan contact met modern historisch
onderzoek hun leven lang dezelfde clichés op.
3 Aan dit soort rivaliteiten en gevoeligheden valt niet te ontkomen (ook in Frankrijk spelen ze
nog steeds). Zolang die evenwel de samenwerking niet in de weg staan, is er niets aan de hand.
4 Tien jaar geleden trok nog 87% van de afgestudeerde germanisten in Gent naar het onderwijs,
nu nog slechts 43%; 40% komt in het bedrijfsleven terecht. Bij de regenten is meer dan de helft
twee à drie jaar achter op zijn schoolleeftijd; zij proberen m.a.w. eerst een andere studie, en als
ze daar niet slagen worden ze maar leraar (De Morgen, 1/6/1990).
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Voltooid mijn monument. Een driedelig reisessay
Citta d'autore
Luc Devoldere
De reis was er een met voorbedachte rade: het controleren van een inval, een zelf
gelegd verband tussen drie sites. Reizen is de verveling in beweging gieten, zijn
eigen geometrie opleggen aan de ruimte, punten verbinden door lijnen en dat - traject,
reisschema noemen: de opeenvolging ontpopt zich tot geruststellende orde. Città
d'autore was geplukt uit een toeristische folder over Pienza: drie - alle goede dingen
bestaan uit drie - hoogmoedige pogingen van individuen om iets achter te laten. Exegi
monumentum. Wat hebben Pienza, de Villa Adriana en het Vittoriale met elkaar
gemeen? Ze werden gedroomd, ontworpen en onvoltooid afgewerkt door auctores
- bewust ingrijpende eenlingen, monaden die even de anarchie van hun atomen op
één doel, of prozaïscher, even hun geld en hun macht (en hun verveling en hun passie)
op plannen en tekeningen van architecten hebben gericht.
Het is een mooi want willekeurig trio: een Renaissance-paus, een Romeins keizer
en een nationale held én dichter. Pienza, een stad voor Aeneas Silvius Piccolomini,
of althans de aanzet ertoe; de Villa Adriana, een landgoed - is dat de juiste term voor
het paleis van Hadrianus? - en het Vittoriale, een huis aan het Gardameer dat het
museum herbergt van Gabriele d'Annunzio's leven.
Città d'autore was dus een folder, en dan een associatie die een reis werd. Wat is
de zin van de reis? Daar kun je alleen op antwoorden met het verhaal ervan. Het
verhaal doet de reis over in gedachten, herschrijft ze, wil de verdwenen tijd en de
afwezige ruimte juist binnenrijven door ze op te roepen. Hopeloos. Reizen is de
boeken sluiten en in landschappen gaan bladeren. Thuis ontdek je wel weer het
overspel tussen reizen en schrijven - beide banen zich een weg, en ontsnappen - maar
de wegen ontmoeten elkaar niet. Het reisverhaal is als de pijl van Zeno: het staat stil
tijdens zijn vlucht.
Het zijdelingse thema van dit essay is dus de reis. De steile ambitie
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ervan is de lichtheid van de reis in zijn jasje meevoeren. Dit essay wil een reis van
woorden zijn, een gastvrije tent voor gedachten. Het wil met Musil in de opeenvolging
van zijn paragrafen een ding van vele kanten aanvatten zonder het helemaal te
omvatten - want een helemaal omvat ding verliest meteen zijn omvang en versmelt
tot een begrip. Dit essay is arrogant zoals de anonieme wereldreiziger in het station.
Het wil niet weten van de definitiviteit: zijn Medusa. Het pakt vermetel zijn voorlopig
onderwerp aan: niet meer en niet minder dan de monumentalisering van het niets,
of de strijd tegen de vergetelheid, of het bezweren van de tijd door de opvulling van
de ruimte. Misschien is dat architectuur. Het monument is een snijpunt van tijd en
ruimte. Het drukt de tijd uit in de ruimte: de tijd van de Renaissance voor Pius II, de
tijd van de reis voor Hadrianus, de tijd van het eigen leven voor d'Annunzio.
Nog dit: omdat het niet anders kan, zal dit essay ook de auteurs zelf aanvatten,
zonder ze dus helemaal te omvatten.
*
Men reist alleen als men alleen reist.
Un voyageur solitaire est un diable. Hij denkt te veel en praat te weinig. Hij is te
vrij in zijn leegte. Elk moment kan hij zich omdraaien en weggaan. En terugkeren.
Niets en niemand houdt hem tegen. Dat is des duivels. Elk ogenblik kan hij in levens
binnendringen en eruitstappen. Achteloos verwoesting aanrichten of redden. En nog
dit: alleen de eenzame reiziger weet wat de eindeloze en vluchtige kinderogen
vertellen, alleen hij kent de techniek van de fast-food-hetaere.
*
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Pienza
‘nata da un pensiero d'amore da un sogno di bellezza’ Giovanni Pascoli
Het was een eenzame reiziger die in een bus Pienza binnenreed, na een stuk ademloos
Zuid-Toscane: voor-euclidische geometrie van cipresachtige verticalen,
boerderijachtige horizontalen en achteloos volmaakte curven. Als de dialectiek
natuur-cultuur bestond, dan vond ze hier haar hogere synthese: zelden leek een
landschap zo bewerkt en zo ongerept tegelijk. Leek. Vermeng ik nu niet het
archetypische Toscaanse landschap van de schilderijen en de fotoboeken met dat
van mijn herinnering? Als ik diep graaf, zie ik niets meer. Ik herinner me alleen de
exaltatie van het kijken.
Pienza dus of Pientia, de stad ad maiorem Nostri Pontificalis Nominis van Pius
II, een briljant latinist die paus werd. Hij werd er in 1405 als Enea Silvio Piccolomini
geboren uit een verarmd adellijk geslacht dat Siena was ontvlucht. De stad die niet
meer dan een borgo was, heette toen nog Corsignano. Enea bleef 18 jaar in de Val
d'Orcia, tot hij via Siena en Firenze op het concilie in Basel een schitterende carrière
startte als secretaris van kardinaal Capranica. De talentvolle orator zat eerst in het
verkeerde, republikeinse kamp: het concilie wou de macht van de paus fnuiken. Enea
voerde zelfs actie voor de tegenpaus Felix V, reisde tot in het barre Schotland als
geheim ambassadeur, maar keerde via het vagevuur van de kanselarij van de Duitse
keizer, die hem tot poeta laureatus kroonde, op tijd terug in de Romeinse stal. De
uitgebluste minnaar nam in 1446 de geestelijke staat aan, en een onwaarschijnlijk
snelle carrière bracht hem in 1458 - bijna was er in de Vaticaanse latrines door de
Franse kardinalen anders over beslist - op de troon van Petrus. Aeneam reicite, Pium
accipite, ‘Verwerp (de heiden) Aeneas, aanvaard de (vrome) Pius’, bezwoer hij, en
door het zo literair af te zweren bleef hij paradoxaal genoeg zijn dichtersverleden
trouw. De humanist was lucide genoeg om de res publica christiana van de
middeleeuwen klinisch dood te weten,
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1. Pius II (Piccolomini) in Ancona (Pinturicchio)
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maar zag in een laatste kruistocht tegen het oprukkende Osmaanse rijk een wanhopig
middel om de christelijke eenheid in het Westen te herstellen of te redden. Hij stierf
in Ancona, waar hij de christelijke vloot verzameld wou zien tegen de Levant. De
Venetianen voeren opgewekt naar de lagune terug: hun handelsbelangen in het Oosten
waren gered.
Schoolboeken en schema's spreken over Piccolomini I en II (Wittgenstein I en II
doen het ook goed). De Tuscan lover, met een onwettig kind in Schotland, had een
bestseller op zijn naam staan: een elegant Latijns liefdesromannetje, barstensvol
intertextualiteit. Oud en ziek, verloochende hij dit jeugdwerk en zijn amores, hij
sloeg aan het moraliseren, probeerde het pauselijk gezag te herstellen en waagde
zelfs een kerkhervorming. De werkelijkheid is evenwel complexer dan het schema
van zonde en berouw, liederlijkheid en gravitas. Aeneas Silvius blijft zichzelf, zoals
een rivier overal zichzelf blijft, in de bron en in de monding, blijvend in zijn
vervloeien. Zijn Commentarii rerum memorabilium laten dat zien. In dit Work in
progress, begonnen toen Aeneas al paus was, beschrijft hij zijn leven in de derde
persoon tegen de achtergrond van de geschiedenis. Het is een merkwaardig boek,
geschreven met de leggerezza die Calvino ambieerde: een lichtheid die de dingen
hun zwaarte ontneemt. Genadeloos en candide tegelijk, beschrijft het in een heldere
stijl de dingen en de mensen zoals ze zijn en functioneren.
Toen deze paus op 22 februari 1459 zijn geboorteplaats Corsignano bezocht, trof
hem de ellende van de borgo, de aftakeling van mensen en dingen. Die dag werd
Pienza geboren: het wankele Corsignano zou niet met piëteit gerestaureerd worden,
maar gemetamorfoseerd. De stad van Pius zou verrijzen. Piccolomini zou zijn verleden
uitwissen - de kerk en het palazzo waar hij geboren was, werden gesloopt - om plaats
te maken voor het nieuwe. Daar waar eens het kind speelde, de adolescent droomde,
zou de ideale stad concreet worden, de utopie die in de hoofden van de
renaissance-architecten aan het schemeren was, zichtbaar. Het paradijs zou zijn
eigentijdse en tijdeloze plaats krijgen, de hemel zijn aarde. Dergelijke megalomane
dromen worden met geweld afgedwongen. Haussmann en Mitterand in Parijs,
Ceaucescu in Roemenië bewijzen het. Geweld en geld maken urbanisatie mogelijk.
De auctor doet iets groeien. Maar hij blijft afhankelijk van een uitvoerder. Pius' man
van dienst heette Bernardo Gambarello, bijgenaamd Rossellino. In nauwelijks drie
jaar bouwde Rossellino een kathedraal en een palazzo, en schudde hij een piazza uit
zijn mouw,
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2. Loggia van het palazzo Piccolomini en absis van de duomo

misschien zijn meesterwerk. Toen de paus het resultaat kwam inspecteren, vergaf
hij zijn architect de escalerende kostprijs. Soms maakt alleen de leugen de waarheid
van de architectuur mogelijk.
De paus keek verder dan de piazza. Een vroege vorm van sociale woningbouw
verscheen: twaalf identieke woningen op een rij. Hij probeerde zijn kardinalen ertoe
over te halen in Pienza een eigen paleis te bouwen. Zelfs elegante chantage schuwde
hij niet. Voor de vicekanselier van de curie, Rodrigo Borgia, kocht hij het
middeleeuwse pallazo pretorio op de piazza met de bedoeling dat hij het zou laten
slopen. Maar deze latere Alexander VI (de mala bestia van de Renaissance-pausen)
zou geen Borgia zijn geweest als hij er niet in geslaagd was zijn kosten te drukken.
Hij werkte alleen de gotische ramen weg, liet een verdieping optrekken en maakte
het geheel soberder en massiever. Niemand die het vandaag op de linkerflank van
de piazza uit de toon ziet vallen. De kardinalen volgden schoorvoetend. De urbanist
had de oude oost-west-as van Corsignano behouden. Hier en daar verscheen een
optrekje, maar in het stadsbeeld van vandaag vallen ze niet echt op.
Om alle misverstanden te vermijden: Pienza is niet de ideale Renaissance-stad.
Het heeft alles van de aanzet tot zo'n stad. Pienza in een piazza: een plein met een
kerk, een palazzo dat sterk lijkt op Rucellai in Firenze, twee doorsteken die zich
verliezen in de wazigheid van Val d'Orcia. Enkele andere gebouwen. Het lijkt niets
bijzonders.
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3. Piazza, duomo, palazzo Piccolomini, pallazo pretorio en palazzo vescovile

We zijn toch in Toscane. Hier ligt zoveel uitgestald. En toch. Pienza is de eerste stad
waar de urbanistische ideeën van de Renaissance zijn uitgeprobeerd, vóór Urbino
en Ferrara. Overzichtelijkheid en regelmaat zouden de spontaniteit niet vervangen
maar kadreren. Vanzelfsprekende, onpersoonlijke architectuur zou de ruimtes
afbakenen waar op een nieuwe manier werd gedacht. In Pienza wordt de Platonische
Idee van de Renaissance-architectuur voor het eerst zichtbaar. Eventjes. Pienza is
een verwijzing naar die Idee. Hier beleef je de anamnèsis, herinner je je de ideale
stad. De realisatie van Pienza ligt in zijn niet gerealiseerd zijn. Maar zoals ik meer
van een lichaam hou dan van de Idee, de Schoonheid waarnaar het verwijst, hou ik
meer van Pienza dan van de ontwerptekeningen van ideale steden. In Pienza is het
bijvoorbeeld zoeken naar de twaalf ‘sociale woningbouw’-huizen. De Tijd (ce grand
sculpteur!) heeft de voorbeeldige constructies met de latere slordigheid versmolten.
Het geheel is onherkenbaar, maar coherent gebleven. De enige troost die ons rest
waar moderne architectuur in schrijnende nevenschikking naast oude wordt geplaatst
is de hoop op een gelijkschakelend patina, het wederzijds verval van oud en nieuw.
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4. Duomo en palazzo Piccolomini

Met de rug naar de adembenemende Val d'Orcia, vormen in het zwart gestoken
jeugdige Pientini op basketschoenen zonder het te weten een gratis installatie voor
het museum van Jan Hoet. Ze hangen wat rond en dromen, net als de zeventienjarige
Aeneas van het andere: Sienna, Firenze - en Parijs, Londen. Ze weten niet dat de
stad van onze dromen veeleer de stad is waar we dromen. Ze zullen uit deze stad
zeker wegtrekken. Pienza heeft hun niets te bieden. De horizon die de reiziger bevrijdt,
is hun gevangenis.
Wij staan nu op de piazza. Wat maakt een leegte tot een plein? Een echt plein is open
en gesloten tegelijk. Pienza's piazza ademt langs vijf monden. Het trapezium, de
vlakverdeling in het plaveisel, maar vooral de twee doorsteken langs de kerkflanken
naar de Val d'Orcia maken er een in de lucht zwevend plein van, vast in vrije val.
Rossellino legde de absis van de kerk op een kunstmatige verhoging boven de vallei.
Het behouden van de middeleeuwse straatas dwong hem de kerk achteruit te schuiven:
felix necessitas! Zo kon hij de kerk tegen de hemel projecteren maar ze op aarde
verankeren. De rechthoeken van het plaveisel fascineren, convergeren naar de navel
in het midden, die zich weerspiegelt in de oculus in het midden van de kerkgevel en
in de ronde waterput die rechtsonder het palazzo Piccolomini raakt. Onopvallend,
asymmetrisch geplaatst geeft deze pozzo misschien het geheim van dit plein prijs.
Hij brengt alle verhoudingen terug tot de

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

143

5. Palazzo Piccolomini

6. Duomo

mens - die niet de maat, maar de meter is van alle dingen. De sobere kerkgevel zelf
geeft geen geheim prijs: de twee lege nissen illustreren zijn stomheid.
Het losstaande palazzo is volumineus aanwezig op het plein, maar toch niet massief:
het schuift een deel van zijn massa weg, langs de kerk, en vervluchtigt in de twee
doorsteken naar het dal. Dit herkenbare Florentijns specimen is een vesting naar drie
zijden. De donkere en koele cortile is wat je van een cortile verwacht: de gebruikelijke
inperking van de ruimte, het Romeinse atrium dat via de kloostertuin - gesloten
cirkelgang met als enige vluchtweg de hemel - de renaissancistische peripatos is
geworden. Het unieke van dit palazzo ligt in de vierde zijde, de dalzijde. De
stadswoning-vesting opent zich hier op het landschap, wordt uitzicht, balkon, loggia:
drie loggia's boven elkaar kijken uit op een giardino pensile, een feilloos aangelegde
(hangende) tuin à l'italienne, een van de eerste privé-tuinen van dit soort - en voorbij
deze tuin, over de Val d'Orcia. Het licht en het landschap stromen langs deze
verborgen zijde het huis binnen. Hier slaat Rossellino twee vliegen in één klap: hij
levert aan zijn bouwheer een tuin en een landschap. De tuin doet het landschap over
- geordend. Hij doet geometrisch wat de Val d'Orcia vanzelf doet. Kijkend door de
arcaden van de loggia's kadreert, isoleert én selecteert de Renaissance het uitzicht
tot a room with a view. De natuur wordt binnen-
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gehaald door ze buiten te houden. Trouwens, wat kan men met een landschap doen?
Ernaar kijken of erin leven. Tertium non datur. Of toch: er deel van uitmaken en het
toch buitensluiten. Deze onmogelijkheid is hier mogelijk gemaakt. Rosselino morrelt
hier aan de grenzen van de stad: hij maakt ze wazig. De scheur in deze palazzo-wand
is historisch: de middeleeuwse kloostertuin, alleen open op de hemel, opent zich hier
definitief op de aarde.
Pienza heeft zijn antoniem, zijn anti-Pienza. Een kilometer beneden de stad, verlaten
in het landschap, ligt de Pieve di San Vito, de parochiekerk van de borgo die al in
de 7e eeuw in kronieken opduikt. De romaanse kerk die men nu kan zien - met een
zeldzame cilindrische campanile - dateert hoofdzakelijk uit de 11e en 12e eeuw. Hier
vind je de doopvont waarin Pius II waarschijnlijk werd gedoopt. Op het rommelige
boerenerf naast de kerk ga ik de sleutel vragen. De oude boerin laat me amechtig
binnen in haar kerk en haar leven. Een leven van labeur op ondankbare aarde, het
heeft maanden niet geregend en ze heeft nog nooit de zee gezien. Alles komt van de
aarde, mijnheer, de zegen en de vloeken. Vluchten kan niet meer. Ik begin de Val
d'Orcia door haar ogen te zien. Lieflijk wordt wreed. De oorlog glijdt voorbij. De
fascisten en de partizanen. En de Duitsers, mijnheer. De Duitsers zijn terug, bedenk
ik. Ze hebben de oorlog gewonnen en bezetten Toscane weer, nu met hun Mercedessen
en hun hoge bloeddruk.
Pienza is rood sinds het begin der tijden, dat wil zeggen, sinds 1945. De
communisten regeren hier voorlopig nog met dezelfde vanzelfsprekendheid als de
CVP bij ons. Hier is het de Democrazia Cristiana die in pamfletten en muurkranten,
martiaal maar vruchteloos, oppositie voert. In het gemeentehuis staat een man met
gegroefd gezicht en onduidelijke functie me te woord: ex-partizaan en PCI van de
oude stempel, zo weggelopen uit Bertolucci's Novecento. Buiten voetballen kinderen
op straat, ruik je de wasgeur van het leven. Maar de bittere boerin van de Pieve, die
met haar sleutels rammelt en mij ongeduldig laat kijken in de holle ruimte van de
campanile - een paradijs van duivendrek - ontluistert op haar eentje de Grote Verhalen
van emancipatie. Noch Marx, noch de stilistische oplossing die het Quattrocento gaf
aan het probleem dat leven heet, hebben deze vrouw verlost.
Dit failliet doet met denken aan de vormfout, de vizio di forma in het ambitieuze
architectuurproject van Pienza zelf: de scheur in de muren en het plaveisel van de
absis, de grondverzakking van de uit-
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7. De pieve di San Vito

bouw waarop de kathedraal voor een groot deel rust en die Pius al had opgemerkt.
Rossellino werd vroeg gestraft voor zijn hybris. Deze scheur brengt het architectonisch
geheel terug in de baan van de aantastende tijd, en maakt het zo aan ons gelijk, van
ons. De materialiteit haalt het op de idee, het ideale, maar het verval van het mooie
lichaam maakt dat lichaam uiteindelijk nog dierbaarder.

Epiloog
Je kan in Pienza in een stoffig museum gaan kijken naar de mijter, de staf en een
ooit prachtige kazuifel van paus Pius II. Maar de schepper van dit stadje heeft zich
definitief uit zijn creatie teruggetrokken. Deze stad is van niemand meer, tenzij van
zichzelf.
Was ik gelukkig in Pienza, nu een jaar geleden? Of maak ik me dat wijs, terwijl
ik de stad in woorden over-schrijf?
Een bus bracht me naar Chiusi. En een trein naar Rome.
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Nood aan een concrete utopie
Het sociale Europa (II)
Jef van Gerwen
Het einde van de ideologieen?
In een vorig artikel schetsten we het moeizame ontstaansproces van een handvest
van fundamentele sociale rechten in de Europese Gemeenschap1. De weerstanden
die een dergelijk project ondervindt zijn gedeeltelijk te verklaren door het eeuwige
spel van geven en nemen, het balanceren van wisselende belangen en
machtsverhoudingen dat inherent is aan alle politiek, en dat zelden tot rechtlijnige
resultaten leidt. Maar dit proces vertoont ook de symptomen van een diepere malaise,
die ik eerder het ‘visionaire deficit’ binnen de Europese Gemeenschap zou willen
noemen: een gebrek aan een concrete utopie, of aan een gemeenschappelijke visie.
Dit gebrek lijkt de hedendaagse Europeanen wel te bevangen, eens ze zich over
verderliggende doelen dienen te beraden dan over de gemeenschappelijke
landbouwprijzen, of over het al dan niet creëren van een Europese centrale bank.
De meesten onder ons begroetten met enige gelatenheid de aankondiging van de
Europese éénmaking, toen eenmaal de magische datum van 1992 was vastgesteld.
Merkwaardiger nog: de meesten onder ons ondergaan nu met even veel gelatenheid
de revolutionaire éénmaking van Oost en West, waarbij voor het eerst sinds
mensenheugenis de toekomst van het hele continent wijd wordt opengegooid. Beleven
wij dan toch de Europese versie van het. ‘einde van de ideologieën’? Niet dat wij
aannemen dat het vermogen om partijdige belangen in ideële programma's te
projecteren is afgestorven - daartoe zijn we in de Oude Wereld te historisch en te
realistisch ingesteld -; maar het lijkt wel alsof de cynische rede niet alleen onze
weerstand tegen de ideologische leugen heeft versterkt maar ons ook het vermogen
zelf tot dromen heeft ontnomen. Visies op onze Oude Wereld
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die verder reiken dan het onmiddellijke en kwantificeerbare welzijn van munten,
prijzen en markten, lijken wel uit ons publieke leven verdwenen. Dat is merkwaardig,
zeker in het licht van onze vroegere tradities, waarin de concrete utopieën van een
christelijk of een humanistisch Europa niet ontbraken.
In dit artikel wil ik stilstaan bij deze malaise. Na in 't kort te illusteren hoe dit
deficit zich manifesteert, zal ik een beroep doen op de oudere, christelijke utopie van
algemeen welzijn, om me tenslotte af te vragen of deze traditie, ontdaan van haar
kwalen, nog enige relevantie bezit voor het toekomstige Europa.

Ieder voor zich, en wat voor ons allen?
Een mooi voorbeeld van het visionaire deficit binnen de Europese Gemeenschap
vind je in de debatten over het ‘subsidiariteitsprincipe’, die in haar gremia regelmatig
gevoerd worden2. Ook in de preambule van het sociaal charter kan je bijvoorbeeld
lezen dat’... op grond van het subsidiariteitsbeginsel de initiatieven die moeten
genomen worden om deze sociale rechten te realiseren onder de verantwoordelijkheid
vallen van de Lidstaten of de entiteiten waaruit deze bestaan...’.
Wat bedoelt men met subsidiariteit? Dat is juist het probleem. Net zoals bij andere
termen uit het Euro-jargon gaat het hier om een begrip dat voor meerdere interpretaties
vatbaar is. De kernbetekenis is: indien er bij de uitwerking van een maatschappelijk
initiatief meerdere niveaus van besluitvorming mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld die
van de individuele burger, de gemeente, de regio, de staat en de supranationale
(Europese) instellingen, dient men de besluitvorming en uitvoering op het laagst
mogelijke niveau te laten gebeuren. In die zin is subsidiariteit dus synoniem van
decentralisatie, en impliceert het de erkenning van een maximale autonomie.
De ideologische adder schuilt echter in de kwalificatie ‘laagst mogelijk’. Wie of
wat bepaalt het laagst mogelijke niveau van een proces van regelgeving? Een rationele
consensus, de mening van de meerderheid of de voorkeur van de machtigste partij?
En op grond waarvan? Op basis van een utilitaire optelsom van de individuele
preferenties van burgers en partijen? Of op basis van een gemeenschappelijke norm
van gewaarborgd welzijn dat men voor alle burgers wil veiligstellen?
Dit is geen louter theoretische vraagstelling, maar een principiële keuze met tal
van concrete politieke gevolgen. Wie voor de utilitaire
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invulling kiest, zal in de buurt van een neo-liberale positie belanden, die de voorkeur
geeft aan het toekennen van een maximale vrijheid aan individuele preferenties en
aan een minimum van collectieve voorzieningen. Op een hoger vlak, zoals dat van
de Europese Gemeenschap, worden dan enkel die diensten en goederen gerealiseerd
die ‘nuttig’ geacht worden door de individuele leden. Referentiepunt voor de
bovenstaande keuze zijn dus de individuele belangen en voorkeuren. Er komt enkel
overheidsregulatie, en a fortiori Europese wetgeving, als het voor (de meerderheid
of de machtigsten onder) hen goed uitkomt. In dat geval komt er bijvoorbeeld geen
gewaarborgd minimum inkomen op nationaal vlak zolang de meerderheid der burgers
berekent dat dit in hun persoonlijk nadeel is. En er komt geen bescherming van
sociale rechten op Europees vlak zolang de meerderheid (of de machtigsten) oordelen
dat dit in hun eigen belang beter op nationaal vlak geregeld wordt. Dat laatste staat
eigenlijk met zoveel woorden in de boven geciteerde preambule.
Wie voor de gemeenschappelijke norm kiest, redeneert andersom. Voorop staat
dan een visie op een vorm van algemeen welzijn en van publieke goederen, zoals
onderwijs, verkeer, gezondheidszorg, cultuur, waarvan men aan alle burgers een
minimaal genot wil garanderen, omdat men dit binnen de gegeven socio-historische
situatie als een noodzakelijke voorwaarde voor de vrijheid en zelfontplooiing van
allen beschouwt. Hier staat een gemeenschappelijke norm voorop bij de keuze van
het besluitvormingsniveau, bijvoorbeeld een bepaald peil van algemeen onderwijs,
of een minimaal inkomen voor alle burgers. In de mate dat aan deze norm op een
lager niveau voldaan wordt, hoeft de hogere overheid niet in te grijpen. Als de
individuele burgers en de gemeenten erin slagen voor iedereen voldoende onderwijs
te verschaffen, hoeft de nationale staat geen scholen in te richten, enz. In deze optiek
zal de Europese Gemeenschap echter wel degelijk moeten ingrijpen, bijvoorbeeld
om alle Europese burgers een minimum inkomen te garanderen, wanneer zij merkt
dat de nationale staten, aan zichzelf overgelaten, terzake een zeer ongelijk en
onvoldoende resultaat bereiken. Om die ingreep te rechtvaardigen hoeft ze zich in
deze optiek niet te beroepen op de individuele preferenties van de lidstaten of van
de burgers, maar enkel op het algemeen belang: op het feit dat een minimum inkomen
behoort tot de garanties van het Europees burgerschap. Deze tweede positie leunt
aan bij de sociaal-democratische filosofie. Ze is bijvoorbeeld duidelijk aanwezig bij
de voorzitter van de Commissie, Jacques Delors.
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Theologie in Europa?
Merkwaardig genoeg stamt het begrip waarrond de hele discussie over regulering
en deregulering, centralisatie en decentralisatie draait, uit de Sociale Leer van de
Kerk. In de encycliek Quadragesimo Anno van 1931 is voor het eerst expliciet sprake
van subsidiariteit, hoewel de tekst zegt dat het gaat om een oud grondbeginsel van
sociale filosofie: ‘Evenals het verkeerd is om aan particulieren te ontnemen en aan
de gemeenschap over te dragen wat zij op eigen initiatief en met de eigen middelen
kunnen realiseren, zo is het onrechtvaardig, en een inbreuk tegen de sociale orde,
om aan een hogere collectiviteit taken over te dragen die door groepen op lager niveau
kunnen worden volbracht. Want elke interventie heeft als haar natuurlijk doel de
leden van het sociale lichaam te ondersteunen (= “subsidium”, hulp, aanvulling,
vandaar “subsidiariteit”), en nooit om hen te schaden of overbodig te maken’3.
Met dit abstracte principe kan men nog alle kanten op. Dit suggereert ook Douglas
Hurd, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, wanneer hij in verband met
subsidiariteit opmerkt: ‘Ik ben geen theoloog, en het is geen uitspraak die bij een
politicus in de smaak valt - dit wordt niet besproken in de cafés van mijn kiesdistrict
Witney. Maar het idee is juist. Wij moeten enkel op het niveau van de Gemeenschap
handelen indien dit efficiënter is dan te handelen op nationaal niveau’. Maar op dit
laatste punt vergist hij zich. De katholieke sociale ethiek spreekt niet over ‘efficiëntie’
als het erom gaat het optimaal beslissingsniveau te bepalen, maar wel over de dienst
aan het algemeen welzijn (het ‘bonum commune’). Dit algemeen welzijn vormt de
gemeenschappelijke norm, waarvan hierboven spraak is. In die zin treedt de Sociale
Leer de tweede positie bij, en niet de utilitaire en neoliberale interpretaties. Dit werd
nog recent geëxpliciteerd in een andere context, namelijk in de pastorale brief van
de Amerikaanse bisschoppen over de economie van hun land: ‘Dit beginsel
(subsidiariteit) waarborgt een institutioneel pluralisme. Het laat ruimte voor vrijheid,
initiatief en creativiteit aan velen die sociaal werkzaam zijn. Tegelijkertijd dringt het
erop aan dat al de actoren zo moeten werken dat zij de samenleving als geheel helpen
opbouwen. Daarom moeten zij in al hun activiteiten zo te werk gaan dat hun specifieke
vermogens tot uitdrukking komen, dat ze aan de menselijke noden tegemoetkomen
en een reële bijdrage leveren tot het algemeen welzijn van de mensheid’4.
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Maar ook indien de verschillende Europese gesprekspartners akkoord zouden gaan
met de tweede positie, blijft nog de vraag welke die gemeenschappelijke norm zal
zijn. Wat is het gemeenschappelijke goed dat we samen in Europa nastreven?
Behoudens enkele uitzonderingen blijft binnen de Europese Gemeenschap de
uitwerking van een globaal samenlevingsproject onbesproken5.
Dat hoeft ons niet te verwonderen. Niet alleen is de Gemeenschap op grond van
haar constitutie georiënteerd naar pragmatische, utilitaire doelen; ook onder de
Westeuropeanen zelf domineert het individuele geluksstreven en de welvaartswens.
In de mate dat zij zich de laatste decennia hebben vrijgemaakt uit de oude banden
van de traditionele maatschappij, van kerkelijke en etnische eenheid, van corporatisme
en nationalisme, hebben zij weinig of geen nieuwe collectieve idealen ontwikkeld,
tenzij juist het respect voor de individuele vrijheid. Dat emancipatiestreven vormt
een belangrijke verwezenlijking, maar levert geen voldoende basis voor een werkelijk
samenlevingsproject. De inspiratie van de zogenaamde nieuwe sociale bewegingen,
de ecologisten, de vredesbeweging en de Derde en Vierde Wereldbewegingen, is in
dit opzicht wel van reële betekenis, maar ze blijft marginaal in vergelijking met het
overheersende individuele welvaartsethos.
Kan de oude traditie van het christelijk maatschappijproject, en meer bepaald de
katholieke visie op het ‘algemeen welzijn’ hier enige verandering in brengen?

De ideale Res Publica
Het begrip ‘algemeen welzijn’ of ‘gemeen goed’ hoort thuis in een zeer oude,
pre-moderne politieke filosofie, die ook aan de christelijke ethiek voorafgaat. In zijn
klassieke betekenis wordt het gehanteerd in de Aristotelische ethiek. De mens is een
‘zoon politikon’, een sociaal wezen. Ieder mens kan slechts tot zijn volle ontplooiing
komen door te participeren in het historische project van een concrete res publica,
een stadsstaat. Voor Aristoteles is die stad Athene, en haar project van democratie
en burgerschap vormt het concrete gemeenschappelijk goed waarop hij zich oriënteert.
Een mens wordt slechts waarlijk mens door zich als vrije burger te engageren en zich
te laten scholen in de deugden van zijn stad, zodat hij of zij dit ideaal van goed
bestuur, van kunst en handel, op een persoonlijke en gezamenlijke wijze leert
belichamen.
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De Aristotelische mens is dus een gemeenschapsmens, die slechts gelukkig is en
zichzelf verstaat wanneer hij zich ten dienste stelt van een waardevol
gemeenschappelijk streven. Toch leidt deze ethiek niet tot een miskennen van de
individuele vrijheid of tot de dictatuur van de collectiviteit. De burgers stellen zich
immers niet kritiekloos ten dienste van de stad zoals zij is, maar van de republiek,
zoals ze zou moeten zijn en worden, van de concrete utopie die zij in zich draagt. In
de mate dat de feitelijke politiek tekortschiet, krijgen de burgers juist de kans en de
opgave om een originele bijdrage te leveren tot het bevorderen van het
‘gemeenschappelijk goed’.
De filosofie van het algemeen welzijn veronderstelt dus twee essentiële kwaliteiten:
een historische traditie, een groot verhaal over een samenlevingsideaal, waaraan een
concrete stad zich trouw spiegelt én een voortdurende scholing van de burgers in de
deugden van die gemeenschap. Die deugden, zoals rechtvaardigheid en
voorzichtigheid, leren ze beoefenen in gezamenlijke praktijken, eens die niet om
materieel gewin of omwille van externe dwang worden uitgevoerd maar om het genot
van het goede samenleven zelf. Ze worden getraind tot morele goedheid op grond
van het gemeenschappelijk ‘plezier’ dat ze ontdekken in het samen besturen, samen
opvoeden, samen discussiëren en beslissen.

De stad van God
De antieke Grieken zijn er niet in geslaagd dit communitaire ideaal levend te houden.
Na Aristoteles gaat het democratisch-burgerlijk ideaal ten onder aan het despotisme
en de opkomst van de laat-antieke imperia. Maar het zijn merkwaardig genoeg de
christenen geweest, die op grond van een oudere joodse verhaaltraditie en van hun
eigen gemeenschapsideaal een nieuwe visie ontwikkeld hebben van een ideale stad.
Het christelijke ‘bonum commune’, waarvan eerst de Augustijnse versie, en later
de Thomistische variant toonaangevend wordt, is gebouwd op een zorgvuldig
geconstrueerde bipolariteit van de hemelse en de aardse stad. Christenen zien zichzelf
als bewoners van twee werelden. Hun eerste stad is het ‘hemelse Jeruzalem’: zij
begrijpen zichzelf in de eerste plaats als ‘kinderen van God’, mensen die hun
persoonlijke waardigheid ontlenen aan hun goddelijke roeping. Het ultieme
gemeenschappelijke goed is dus God zelf, en de gemeenschap waartoe Hij al zijn
schepselen roept, over de grenzen van onrecht en
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dood. In de tweede plaats ontlenen de christenen aan deze buitenwereldse visie het
elan om op analoge wijze, in de mate dat dit historisch en structureel mogelijk is,
een aardse stad op te bouwen. Dit project wordt niet alleen omschreven door de
bijbelse visioenen van het Rijk Gods, maar ook door de rationele constructie van het
natuurwetsdenken. De christenen, en zeker de Thomistische traditie, beklemtonen
dat in de ‘natuur’ van de maatschappij een finaliteit besloten ligt, die er door de
Schepper is ingelegd en die ook door niet-christenen op redelijke gronden erkend
kan worden.
Vandaar dat in de loop van de geschiedenis zich een christelijke politieke ethiek
ontwikkelt, die eerst gebonden is aan de traditionele visie op het sacrale koningschap,
maar zich later in een secularisatieproces losmaakt van haar confessionele binding,
zonder daarom haar oorsprong te verloochenen. Vanuit de christelijke visie heeft het
realiseren van een relatieve natuurlijke orde, van een samenlevingsproject dat
tegelijkertijd door het geloof geïnspireerd is en er onafhankelijk van staat, altijd tot
de algemeen-menselijke opdrachten behoord.

Algemeen welzijn
Welke zijn de typische kenmerken van het begrip ‘algemeen welzijn’ in de christelijke
traditie?
a) Zij gaat ervan uit dat het algemeen welzijn meer is dan de som van het welzijn
van de individuen. Het gaat om een ideaal van samenleven, een solidair bestaan dat
de enkelingen vormt, en dat hoger gewaardeerd wordt dan hun subjectieve
preferenties.
b) Het goed waarnaar de maatschappij gericht staat is niet enkel een instrumenteel
of materieel doel, zoals welvaartsgroei, maar ook een immaterieel, spiritueel, ethisch
en esthetisch doel. Tot het algemeen welzijn horen waarden die in specifieke
praktijken van opvoeding, wetenschaps- en kunstbeoefening gecultiveerd worden,
en volgens de principes van verdelende en participatieve rechtvaardigheid in de
economie, de politiek en de wetgeving worden toegepast.
De definitie van algemeen welzijn die de recente Sociale Leer van de Kerk hanteert,
drukt dit goed uit: ‘Het algemeen welzijn omvat de totaliteit van die sociale
voorwaarden waartoe zowel groepen als individuen hun eigen volmaaktheid vollediger
en vlugger kunnen bereiken’6.
De term ‘sociale voorwaarden’ is in die zin gelukkig gekozen, dat
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hij zowel slaat op de ethische streefdoelen, de gemeenschappelijke idealen, als op
de structurele voorwaarden, het maatschappelijk netwerk van organisaties en
wetgeving dat noodzakelijk is om deze streefdoelen te realiseren.
Wat kan dit concreet betekenen? Zonder exhaustief te zijn, meen ik dat men uit
de Sociale Leer de volgende principes van algemeen welzijn kan afleiden:
1. De transcendente waardigheid van elke mens. Een mens mag nooit gereduceerd
worden tot object, tot middel voor andermans gebruik, omdat wij in elk individueel
mens een uniek wezen, een waarde op zich erkennen. Dit principe is goed gegrondvest
in de Europese traditie en berust zowel op de typisch religieuze beeldvorming van
de mens als ‘beeld van God’ als op de rationalistische fundering van de
mensenrechten.
2. Recht op arbeid als participatierecht. Arbeid mag niet gereduceerd worden tot
een louter marktprodukt. Het is een essentieel middel tot menselijke zelfontplooiing.
Men moet er dus naar streven om allen volgens hun mogelijkheden door hun arbeid
een zinvolle bijdrage te laten leveren aan de maatschappij.
3. Het respect voor de intermediaire sociale verbanden. De samenleving mag niet
gereduceerd worden tot de niveaus van individu en collectiviteit (staat). De
intermediaire groepen, zoals gezinnen, vrije verenigingen, beroepsassociaties, hebben
een essentiële rol te vervullen in de opbouw van de samenleving. Hun vrijheid dient
gesteund te worden in de mate dat zij het algemeen welzijn dienen. (Hier hoort het
bovenvermelde subsidiariteitsbeginsel thuis).
4. De universele bestemming van de goederen. Het beschikkingsrecht over de
goederen der aarde kan niet gereduceerd worden tot het systeem van particuliere
eigendom. De goederen van deze aarde moeten beschikbaar en toegankelijk blijven
voor alle mensen. Het eigendomsrecht moet in die zin verruimd worden, dat
privé-eigenaars verplicht worden hun eigendom zo te beheren dat het algemeen
welzijn gediend wordt. Bovendien moeten goederen die tot het gemeenschappelijk
erfdeel van de mensheid behoren (de atmosfeer, de zeebodem, bepaalde
gemeenschappelijke gronden, enz.) door een publiek orgaan beheerd worden, voor
het welzijn van de huidige en toekomstige generaties.
5. De zorg voor het natuurlijk milieu. Ook het natuurlijk milieu mag niet
gereduceerd worden tot een louter verbruiksobject, tot een ‘vermarktbaar’ produkt.
Het maakt deel uit van het cultuurmilieu waar-
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voor de gemeenschap collectief de zorg en de bescherming op zich neemt. Dit principe
is zowel gebaseerd op de religieuze visie van de scheppingsorde en het
rentmeesterschap, als op de rationele argumentatie van de duurzame zorg voor het
leven in zijn diversiteit.
6. Het erkennen van grenzen aan de eigen macht. Dit is wellicht een onderschat
principe binnen de christelijke politieke ethiek, maar een dat door de contacten met
Oost-Europeanen en Derde Wereldvolkeren een primordiale betekenis krijgt. Een
gemeenschap kan de totalitaire verleiding slechts vermijden als zij zichzelf kan
relativeren, haar eigen grenzen erkennen en dienstbaar zijn voor de
andere-dan-zichzelf. Dit is slechts mogelijk indien zij een werkelijkheid erkent die
haarzelf en de andere-dan-zichzelf transcendeert. In de religieuze visie is deze
werkelijkheid God, in de hedendaagse humanitaire visie is het de gemeenschappelijke
zorg om het welzijn van de mensheid in al haar culturele diversiteit, en het
voortbestaan van het leven op aarde.
Oosteuropeanen als b.v. Vaclav Havel en Tadeusz Mazowiecki zijn unaniem in
hun beklemtoning van dit principe als basis van hun politiek handelen. Om Havel te
citeren: ‘Onze gevaarlijkste vijand is niet meer het totalitarisme buiten ons, maar
onze eigen (totalitaire gezindheid en) slechte kwaliteiten. In mijn presidentieel
programma heb ik mij dus voorgenomen om spiritualiteit in de politiek te brengen,
morele verantwoordelijkheid, menselijkheid en nederigheid. Zo wens ik duidelijk te
maken dat er iets boven ons bestaat, waaraan we verantwoording verschuldigd zijn.
Onze daden verdwijnen niet in het zwarte gat van de tijd, maar ze worden opgenomen
en geoordeeld. We hebben het recht niet om te denken dat wij alles verstaan, en dat
wij om het even wat kunnen doen. Wij zijn niet meester van onze geschiedenis’7.

(on)Zinnig voor Europa?
De visie op het algemeen welzijn, waarvan ik hierboven de grote lijnen heb geschetst,
bezit volgens mij de nodige elementen om in het huidige Europa als concrete utopie
te functioneren. De reden waarom ze dit de laatste decennia onvoldoende heeft gedaan
lijkt mij institutioneel van aard. Enerzijds werd de christelijke visie in het Europese
verleden tezeer vereenzelvigd met de kerk als maatschappelijke macht, met de
christelijke zuil-organisaties en de christen-democratische partijen, zodat zij door
aanhanger en tegenstander als partij-
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ideologie gepercipieerd werd. Het lijkt wel alsof men zich niet aan een christelijk
maatschappijproject kon of mocht spiegelen als men socialist, ecologist of
niet-partijgebonden burger was. Anderzijds hebben de kerkelijke hiërarchie en de
behoudsgezinde vleugel binnen de kerk, de christelijke utopie te lang verbonden met
een voorbijgestreefd corporatistisch maatschappijmodel. Het heeft geduurd tot ver
in de jaren zestig vooraleer meer moderne benaderingen, als de mensenrechten en
de legitieme belangenstrijd tussen sociale groepen, in die visie werden geïntegreerd.
Tot op de dag van vandaag gebeurt dit trouwens slechts gedeeltelijk.
Nu de kerk in Europa marginaal is geworden, en haar aspiraties van een religieus
monopolie binnen een hiërarchische maatschappijorde tot het verleden gaan behoren,
komt wellicht de tijd dat zij haar eigen traditie van ‘algemeen welzijn’ op een
geloofwaardige manier kan verkondigen. Een kerk die de oude staatsconcordaten en
de politieke machtsverwerving afwijst, kan geloofwaardig worden als vrij en
alternatief podium voor burgers die een concrete utopie zoeken. Is het dat niet wat
de kerken in Oost-Europa getoond hebben tijdens het afgelopen jaar? Is dat ook niet
de koers die internationale oecumenische initiatieven zoals het Conciliair Proces
voor Rechtvaardigheid, Vrede, en Heelheid van de Schepping gevolgd hebben? De
bijdrage van de Europese kerken tot de opbouw van een verenigd Europa moet zich
in dezelfde lijn inschrijven: vanuit een positie van institutionele marginaliteit moeten
zij de fundamentele netwerken van basisdemocratie en burgerrechten, van milieuzorg
en rechtvaardigheid voeden met een religieus elan, niet bedacht op eigen macht maar
op het dienen van een grotere gemeenschappelijke zaak.

Eindnoten:
1 Voor deel 1 zie Streven, oktober 1990, pp. 30-42. Deel 2 geeft de hoofdlijnen weer van een
dossier dat in het Frans verscheen bij O.C.I.P.E. (Office Catholique d'Information et d'Initiatives
Pour l'Europe, Wetstraat 221, 1040 Brussel): La charte communautaire des droits sociaux
fondamentaux. Une analyse historique et une évaluation éthique basée sur la doctrine sociale
de l'Eglise (Etudes Européennes no. 2).
2 De meest recente bijdrage komt van Valéry Giscard d'Estaing, ex-president van Frankrijk en
Europees Parlementslid. Ook Douglas Hurd, Brits minister van Buitenlandse Zaken verwijst
ernaar in zijn recente verklaring over de Europese Politieke Unie (De Standaard, 25 juni 1990,
p. 5).
3 Quadragesimo Anno, nrs. 86-87.
4 Economic Justice for All, USCC, Washington DC 1986, Hoofdstuk 2, nrs. 99-100 en voetnoot
53. Zie ook David Hollenbach, Claims in Conflict, New York, 1979, p. 157.
5 J. Delors, in zijn toelichting bij het werkprogramma voor 1989, Bulletin van de Europese
Gemeenschappen, Supplement 89/2, pp. 7-8; de aanbevelingen van de Commissie ad hoc
(Commissie Dooge) voor Institutionele zaken: Rapport voor de Europese Raad, 29-30 maart
1985.
6 Mater et Magistra, 1961, nr. 53; Gaudium et Spes, 1965, nr. 26.
7 Rede tot de Poolse Sejm en Senaat, 21 januari 1990. Voor Mazowiecki, zie zijn toespraak bij
de aanvaarding van het doctoraat Honoris Causa aan de KU Leuven, 2 februari 1990.
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Bordewijks vrouwen (II)
Leo Geerts
In het eerste deel van dit artikel (Streven, oktober 1990, pp. 60-70) werd een
beschouwing over ‘de’ vrouw in het werk van F. Bordewijk geconfronteerd met de
invloed van de standenmaatschappij op het gedrag van individuele romanfiguren.
Om een overzicht te krijgen van de vrouwentypes in dit oeuvre werden daar al ‘de
goede vrouw van stand’ en ‘de intrigante’ besproken. In dit tweede deel zetten we
deze poging tot typologisering verder.

Vrouwelijke zwakheden
Een intrigante zoals Suzy Ulius in De doopvont kan haar dubieuze talenten maar
ontplooien dank zij de zwakheden van haar (vrouwelijk) slachtoffer. Haar macht
dankt ze aan de eigen sluwheid én aan de onnadenkendheid van Sara: ‘Ze bezat in
het geheel geen denkhoofd’ (VW IV, 29). Sara's oudere halfbroer Amos De Bleeck
beseft het gevaar hiervan: ‘De vele inconsequenties in zijn opvattingen lagen onder
de controle van een zorgvuldige registratie; bij Sara ontbrak de controle, en zo lag
in haar de mogelijkheid te komen tot betreurenswaardige gevolgen’ (27). Bovenop
dit Bordewijk-cliché over het mannelijk-rechtlijnige denken en de vrouwelijk-animale
onbewustheid komt nog een kinderlijk trekje: ‘Sara had dit kinderlijke behouden dat
zij gauw bang was en tegelijk tot het beangstigende aangetrokken’ (58). Bovendien
is haar huwelijk met Marmaduke Brandenburg niet erg bevredigend. ‘(Amos) nam
het hem ten zeerste kwalijk dat hij Sara ongelukkig maakte of er tenminste niet voor
zorgde dat ze gelukkig was’ (64). Door dat onbevredigende huwelijk ontwikkelt Sara
een masochistisch schuldgevoel, alsof ze zich door haar dwaasheden voor haar relatie
met Marmaduke wil straffen. ‘Terzelfdertijd voelde Sara dat hier een vergelding
bezig was zich aan haar te voltrekken, dat haar onwil om van Marmaduke te houden
gewroken werd door deze (Ulius)’ (147). Bordewijk vult zijn cliché over ‘de’ vrouw
aan met Sara's onvolwassenheid en zelfs met haar seksuele onvoldaanheid en de
daaruit resulterende schuldgevoelens. Hoewel Bordewijk, als heer van stand, uiterst
discreet is over de seksualiteit, speelt deze wel degelijk een grote rol.
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Het standenkarakter van Bordewijks vrouwen blijkt wanneer we Sara vergelijken
met de vrouw van haar verstandige halfbroer Amos. Hoe kinderlijk, animaal Sara
ook is, hoezeer ook geplaagd door schuldgevoelens, ze stelt zichzelf grenzen, die ze
onder geen beding overschrijdt. Suzy Ulius doorziet haar en probeert van haar labiliteit
gebruik te maken door haar cocaïne aan te bieden, ‘een probaat middel tegen
neerslachtigheid’ (72). Op dat moment toont Sara ‘de radheid harer sekse’. Ook die
radheid is een Bordewijk-cliché: naast animaal onbewust is de vrouw ook praktisch.
Ze weigert de cocaïne, al was het maar omdat haar uiterlijk erdoor verminkt zou
kunnen worden: Suzy Ulius heeft van het vele snuiven geen neustussenschot meer.
De vrouw van haar halfbroer Aleida heeft die standenfierheid niet. Ze is van lagere
afkomst. Ze heeft ooit Amos De Bleeck bekoord door haar domme schoonheid en
haar talent als pianiste. In het gewone leven is Aleida zowat debiel, achter de piano
is ze geniaal. Ze heeft de animale genialiteit van ‘de’ vrouw, maar niet het karakter
van de betere stand.
Ook in de roman over twee artistieke broers, een pianist en een schilder, Eiken
van Dodona (VW III), stelt Bordewijk de nogal simpele, zij het lieve Césire tegenover
de ontwikkelde en wereldse Martha. Deze tegenstelling loopt parallel met die tussen
de bescheiden, maar geniale schilder Okko en zijn succesrijke, verwende broer, de
gevierde pianist Folkert. Bij het begin van het verhaal tekent Bordewijk deze
parallellie als volgt: ‘Het liefdeleven van Okko verliep hoogst eenvoudig. Het was
Rietra die hem in aanraking bracht met de familie Bartodi. Rietra toonde hem een
schets van Césire in profiel, en Okko was dadelijk door het zachtzinnig gelaat
getroffen. Hij ging een avond met de vriend mee, en vond het meisje in
kleinburgerlijke omgeving bij schemerlicht interessant. Hij was, zonder daar zelf iets
van te weten, een uiterste zeldzaamheid: een volkomen reine man’ (35; cursivering
van LG). Folkert en Martha zien er heel anders uit:
‘Bij Haagse vrienden leerde hij Martha Romuald kennen, gescheiden
vrouw zonder kinderen, dochter van een hoofdofficier. Hij kwam onder
de ban van haar katachtige charme, haar beweging was zelfbewust zonder
iets in te boeten van een schone natuurlijke zuiverheid. Hij liep al lang
rond met trouwplannen en hier vond hij een vrouw zoals hij zocht, die het
optreden als grande dame tot in de perfectie verstond. Het verleden van
haar eerste huwelijk, mondain, wild, slopend, had zich op haar gelaat
afgedrukt, haar opmaak was kunstig en bekoorlijk’ (36; cursivering van
LG).
Simplifiërend zou je Césire de klassieke huissloof kunnen noemen en
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Martha de dame van stand. Die rollen spelen ze ook in het verhaal. Opvallend is dat
Césire en Okko lichamelijk nauw met elkaar verbonden blijven; haar lichaamswarmte
is even genezend als de medicamenten tijdens een ongesteldheid. Martha en Folkert
evenwel slapen niet meer samen, ze leven tenslotte feitelijk gescheiden. In Martha
leiden de onafhankelijkheid en het karakter van de betere stand tot vervreemding
van de lichamelijkheid, een thema dat we nog zullen ontmoeten. Ook de vrouw kan
zich met andere woorden van de natuurlijke animaliteit verwijderen en daardoor
vatbaar worden voor zwakheden en grillen. Het is wellicht nuttig, hier even te wijzen
op de tegenstelling tussen de ‘volkomen reine man’ Okko en zijn broer Folkert die
‘zich begaf in tal van avonturen’ en die ‘zijn zuiverheid verspeelde’ (36). Men kan
de vrouwen van Bordewijk niet los zien van hun ervaringen met mannen.
Van deze problematiek krijgen we een extreem prototype in De rode grijsaard,
een van de Fantastische vertellingen (VW VI, 1974). Hierin komt een extravagante
erotiek aan de oppervlakte die niet alleen bij een terughoudend schrijver als Bordewijk
verbazing wekt. Lilian Eumhof keert uit tropische streken terug met een nogal
vreemde echtgenoot: geen man, maar een aap. ‘Glaub's, in den ruhig blickenden
Weibern zucken die allerwildesten Triebe’ (363). De tegenstelling tussen kuise schijn
en onkuise werkelijkheid, die sterk aan Bataille's geschriften doet denken, wordt
ingepast in Bordewijks opvatting over de functie van het sociale rollenpatroon:
‘Alle vrouwen zijn actrices: het leven zelf dwingt ze daartoe. Maar, zij,
Lilian! Wat ze scheen, en wat ze later bleek te zijn!’ (ibid.).
Daarmee is nog niet Lilians keuze voor deze ‘allerwildester Trieb’ verklaard. Ze
ontleent er natuurlijk een gevoel van uitzonderlijkheid aan. ‘Ik zal de enige vrouw
ter wereld zijn die ooit met een aap trouwde’ (372). Wat is daar evenwel aantrekkelijk
of eervol aan? Lilian wil zowel terug naar de primaire animaliteit als naar de
‘volkomen reine’ man. Het eerste formuleert ze zo: ‘Weet je nog wat mijn
huwelijksideaal was: gebroken te worden in sterke armen’ (373). In verband met het
tweede zegt ze dat de ‘orang oetang’, de ‘grote boomkluizenaar’ niet alleen sterker
is dan een man, maar ook onschuldiger, zachtaardiger en trouwer. ‘Is er iets in hem
van de man, wiens gedachten vooruitlopen op de eerste huwelijksnacht?’ (ibid.). Het
is een retorische vraag: het fantasietje over de ‘rode grijsaard’, de ‘aap’ is ontstaan
uit ontgoocheling. De man is door zijn rechtlijnige denken ver-
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vreemd van zijn animaliteit en dus ook van zijn onschuld; daardoor is hij een
onbevredigende partner die te weinig in het nu leeft, die teveel ‘vooruitloopt’ en dus
onbetrouwbaar wordt. ‘De’ animaliteit van ‘de’ vrouw krijgt bij Bordewijk diverse
vormen al naargelang de omstandigheden, de stand en de seksuele ervaring. Niet
zonder sardonisch plezier laat Bordewijk de vertelster, die zelf heel burgerlijk is,
Liliane beschrijven als de ‘volkomen reine vrouw’:
‘Ze was een volkomen rein meisje, - niet in de zin van onwetend. Want
dat is niemand meer, tegenwoordig. Maar het gleed langs haar af, het liet
haar rein. Van haar seksuele ongereptheid, ook geestelijk, ben ik nu nog,
ondanks alles, zeker’ (354).
Liliane's bestialiteit is met andere woorden veel meer dan een toevallige perversie.
Zo is ze mogelijk het tegenbeeld van de harde, onbuigzame Joba Katadreuffe uit
Karakter. Joba's hardnekkige weigering om met Dreverhaven te trouwen is het
tegenovergestelde van dit verlangen om ‘gebroken’ te worden door ‘sterke armen’.
Joba en Lilian zijn even ‘rein’, ze bevinden zich alleen aan de tegenpolen van
mannelijk denken en vrouwelijke animaliteit.
Uiteraard zijn de meeste karakters genuanceerder. In De Golbertons (VW V, 1965)
is Ida Ina ongelukkig getrouwd met Zoon (een naam met een bewust gewilde oedipale
bijklank):
‘Hun verhouding is niet intiem. Ze hebben soms een week of meer geen
contact. Ida Ina heeft wel een moeilijk karakter en een wisselvallig humeur,
maar ook te lijden van redeloze jaloezie die haar man bij vlagen overvalt
en die de hoofdzaak (hoofdoorzaak? - LG) is van hun huiselijk gekijf’
(515).
Door haar overspannen gevoeligheid raakt deze onbevredigde vrouw gebiologeerd
door een Ashanti-beeldje in het museum. Daarna valt ze - als na een coïtus - in een
diepe slaap, waarna ze het eigen huis niet meer herkent en het waandenkbeeld
ontwikkelt dat er een neger in haar bed ligt. Deze elementen herinneren iets te
duidelijk aan de fantasie over de aap van Lilian. Ook bij Ida Ina zijn ‘het moeilijke
karakter’, ‘het wisselvallige humeur’ en de overgevoelige reactie op een exotisch
beeldje uitingen van de gefrustreerde animaliteit. Bovendien wordt in dit geval de
psychose van de vrouw nog versterkt door de oedipale binding van Zoon aan zijn
vader Senior:
‘Tot overmaat had deze vrouw een man getrouwd bij wie de vader meer
telde dan de echtgenote, een relatie waarin de buitenwereld iets
aandoenlijks vond, maar die op het ziekelijke af overdreven was. Eensklaps
zag ze in waarom die man niet Junior had willen heten. Het was een
revelatie. Het moest vooral overduidelijk
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Zoon zijn, Zoon, Zoon. En als kroon op zijn werk had Zoon zijn stervende
blik op zijn vader gericht. Wat een ongehoorde, onoverkomelijke
belediging, wat een beestachtige verwaarlozing en mishandeling van zijn
vrouw, wat een beest van een dood’ (683).
Bordewijk laat Willy, de tweede vrouw van Senior, wel heel heftige bewoordingen
kiezen, alsof er geen twijfel aan mag bestaan dat hier de essentie van de relatie
uitgesproken wordt. Zo is de onredelijke jaloezie van Zoon tegenover Ida Ina niets
anders dan een projectie. Uit schuldgevoel over zijn vaderbinding, waardoor hij zijn
vrouw te kort doet, veronderstelt hij bij haar overspel, wat hemzelf van schuld ontslaat
en hem een reden geeft om tegenover haar koel te zijn. Daarom laat Bordewijk over
die jaloezie zeggen: ‘Zijn achterdocht was immers gederailleerde liefde’ (544). In
de roman komt deze analyse niet zo helder voor; Bordewijk zou Bordewijk niet zijn,
indien hij het raadselachtige gedrag niet voor zichzelf liet spreken.

De jeugd als wonder
Bordewijks fundamentele tegenstelling tussen vrouwelijke onbewustheid en mannelijk,
‘vervreemd’ denken vindt niet alleen aansluiting bij Freud en de psychologie, maar
ook bij het esoterisme. Daarom wordt hier de term ‘vrouwelijke animaliteit’
gehanteerd. Het dichtbij-de-natuur-staan van de vrouw, haar verbondenheid met
niet-rationele krachten (ver)leidt Bordewijk tot verhalen en schetsen waarin het
paranormale, het esoterische of het al even mysterieuze toeval een verklaring moeten
leveren. Het kind is met de vrouw verwant doordat het nog even dicht staat bij de
raadselachtige krachten die mensen bewegen. In zijn meer esoterische periode voert
Bordewijk een reeks opvallende ‘kinderen’ ten tonele. Zeker bestaat er een verband
met de kinderen in zijn meer klassieke romans zoals Eiken van Dodona, waarin het
pubermeisje Pompon een grote rol speelt. Haar gevoeligheid voor het onuitspreekbare
wordt door haar oom Folkert zowel aan haar jeugd als aan haar vrouwelijkheid
toegeschreven. Hij kijkt naar het portret van Pom door zijn broer Okko en geeft deze
commentaar: ‘Het is Pom, niet, zoals ze was toen ik haar verliet, maar zoals ik haar
teruggevonden heb. Niet meer het kind, maar de vrouw’ (VW III, 23).
Een prototypisch verhaal over die esoterische animaliteit van het kind is Ziel en
correspondent, een veelzeggende titel, in de bundel Het Eyberschildt (VW VII 1949).
De ‘correspondent’ is Harbory Grumps, het aangenomen kind van de ongehuwde
juffrouw Van Aerden, die haar Weldra De Winnenbergh noemt. De ‘ziel’ is de
zwervende von-
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deling Balster, die in de buurt in de onderwereld leeft tot hij daar wordt uitgestoten.
Weldra heeft muzikale kwaliteiten. Zijn die de creatieve erfenis van haar lage stand
of van haar zigeunerachtige afkomst? Niemand - ook Weldra zelf niet - beseft dat
haar hang naar muziek ontstaan is toen ze het geniale fluiten van de haar onbekende
Balster hoorde. Op geen enkel moment ontmoeten Weldra en Balster elkaar. Toch
gaat Weldra op een nacht achter zijn gefluit aan ‘zonder te weten wat ze zocht, zonder
veel besef, geleid door een dierlijk moeten’ (572). De tinteling in de armen die door
Balsters gefluit veroorzaakt wordt, verandert achteraf in een reumatische kramp,
alsof de gefrustreerde natuurkracht zich wreekt. Kort daarna sterft Weldra. Welke
geheime, paranormale, esoterische binding dwong haar op zoek te gaan naar Balster
en verplichtte Balster in haar buurt te blijven?
‘Het wezen der krachten welke natuur en mens beheersen is ons onbekend.
Wij stellen bij de een zowel als bij de ander hoogstens zekere
wetmatigheden vast, maar de beweegreden ligt in het duister’ (579).
Natuurlijk ligt het ‘dierlijk moeten’ van Weldra dicht bij de vrouwelijke animaliteit
en zijn zowel Balster als zijzelf geheimzinnige wezens met een onbekende afkomst.
En er is nog een ander geheim dat door Bordewijk pas in de laatste regels wordt
onthuld. Weldra en Balster zijn op dezelfde dag geboren met slechts negentien
minuten tussentijd. Ze hadden dus tweelingen kunnen zijn, indien ze dezelfde moeder
(of vader) hadden gehad.
Nog geheimzinniger is Eva Colonna de Hospitaele in Studiën in Volksstructuur
(VW VIII, 1951). Hierin gaat ‘de bleke Eva - op de grens van kind en jong meisje’
(355) op tocht naar de verre stad, aangelokt door ‘het rossige nachtlicht’ en ‘een
nietig steentje, waarvan de adeldom aan ieders opmerkzaamheid was ontgaan’ (357).
Ik ga niet in op de wazige beschrijving van allerlei ‘conjuncties’ tussen voorwerpen
die als een rode draad gezien kan worden in het verloop van Eva's tocht en de functie
die ze in de stad zal vervullen. Net als in het samenvallen van de geboorte van Weldra
en Balster is hier het toeval aan het werk, het feit ‘dat beide curiosa de stille hand
verrieden van wat eenvoudig toeval heet, en wat bijwijlen grootmeester is van de
humor’ (377). Beide ‘curiosa’ zijn nogal ingewikkelde ‘constellaties’ van een straat
en haar aftakkingen en van een wegencomplex. Het laatste woord ‘humor’ lijkt aan
te geven dat Bordewijk zelf niet al te zwaar aan dit ingewikkelde, esoterische verhaal
tilde. Wij ont-
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houden eruit dat ‘op de grens van kind en jong meisje’ de meest wonderlijke
verschijnselen mogelijk zijn.
In de realistische roman Eiken van Dodona zegt Bordewijk over de al geciteerde
Pompon:
‘Hoe dan ook, onder alle omstandigheden bevond Pompon zich op een
gevaarlijk keerpunt. Bij haar nog geenszins diepe, echter ingewikkelde
psychische structuur was van alles denkbaar. Ze kon zich in een ommezien
ten gronde richten’ (VW III, 169).
Belangrijker dan de hier uitgedrukte vrees is het vermogen van Pompon om even
geniaal als haar schilderende vader en haar pianospelende oom de relaties op het
landgoed van haar familie te doorzien. Ze grift drie initialen in de drie eiken van het
landgoed: twee krachtige bomen symboliseren haar vader en oom, één knoestige eik
staat voor de rentmeester, een ondergeschikte die evenwel sterker meespeelt dan de
anderen vermoeden.
‘Nog voordat Folkert de betekenis van de letters ten volle overzag was hij
reeds gegrepen door de genialiteit van haar, die ze in de schors gebeiteld
had. Dit had Pompon gedaan, kind van zijn broer, ook dochter van hem,
kinderloze vader. Gehoor gevend aan een inval van bliksemende
oorspronkelijkheid had zij gehandeld, dan gezwegen en was weer zorgeloos
haar eigen weg gegaan, wellicht de daad vergeten. Want het zorgeloze,
het achteloze, het roekeloze is één der merktekenen van het hoogst
persoonlijke, wie weinig bezit leert gierig zijn op wat hij heeft. Niet aldus
dit meisje, dat zich met stille welsprekendheid opeens tot hun eigen peil
had opgeheven, ja dat door deze vondst boven hen uitsteeg en er
waarschijnlijk niets van wist’ (358).
Het nog ongevormde kind staat, dichter nog dan de vrouw, direct onder de invloed
van de animale creativiteit. Het overtreft daardoor zelfs de kunstenaar, ook al is dit
kinderlijke vermogen onbewust en achteloos. De ‘bliksemende oorspronkelijkheid’
van het kind is een gave die door de creatieve kunstenaar met veel moeite wordt
ontwikkeld. Kunstenaar, vrouw en kind zijn bij Bordewijk de behoeders van het
‘dierlijk moeten’ van de creativiteit.
Die creativiteit is niet alleen voor Pompon een bedreiging, maar voor alle leden
van de betere stand. Zo luistert het jonge meisje in Werf I. Hulst (een prachtige
beschrijving van het stadje Hulst in Vertellingen van generzijds (VW VIII, 1950))
naar de lokroep, de geheime, creatieve stem van de scheepstimmerwerf. Ze verlaat
haar vriend en een burgerlijk bestaan om als anoniem radertje op te gaan in de
gigantische machinerie die schepen produceert. Zo samengevat, klinkt dit gegeven
ongeloofwaardig. Bordewijk weet de sfeer van stad en
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scheepswerf zo indrukwekkend weer te geven dat je het accepteert. In Mevrouw en
meneer Richebois (VW VIII, 1954) en het titelverhaal De Zigeuners (VW IX, 1959)
werkt Bordewijk het schrikbeeld uit van Pompons moeder, van de betere stand
tegenover de creativiteit. Een onschuldig meisje in de beïnvloedbare leeftijd en een
nog onschuldiger kind worden er ontvoerd. In het ene geval zijn de ontvoerders
‘intriganten’, lage boosdoeners die zich als ‘mevrouw en meneer’ hebben vermomd;
in het andere geval gaat het om ‘zigeuners’, die typische vertegenwoordigers van
het bohémien-bestaan, van de anti-burgerlijkheid. De fascinatie, hoe angstig negatief
ook, voor ‘monsters’ is slechts de keerzijde van Bordewijks visie op de creativiteit,
op de animaliteit van ‘de’ vrouw en - zoals we gezien hebben - ook van ‘de’ man.

Vrouwelijke monsters
Van het animale kind naar het meest verrukkelijke vrouwelijke monster dat Bordewijk
ooit geschapen heeft, is het maar een kleine stap. Het hond-meisje Rosaura Salontis
in de bundel Bij Gaslicht (VW VII, 1947) is niet alleen een monster, ze wordt ook
nog opgevrijd door een uiterst klein-burgerlijke, conformistische klerk, Senkel.
Rosaura lijkt - avant la lettre - weggelopen uit een roman van Gabriel García Marquez;
ze is dan ook geboren in Columbia in een ‘minimale nederzetting aan de Magdalena’
(201), niet ver uit de buurt dus van het legendarische Marquez-dorp Macondo in
Honderd jaar eenzaamheid. De animaliteit van dit hond-meisje wordt realistisch
weergegeven:
‘het grote, net nog niet menselijke oog met lange wimpers en de
wenkbrauwen als struweel’
‘de onderoog-tanden waren dolkvormig uitgegroeid en pasten in twee
sleuven waar die der onderkaak ontbraken’ (218).
Rosaura is te bezichtigen in het circus van Beckbag & Blaxon, een duidelijke
verwijzing naar Barnum & Bailey, het Amerikaanse circus dat furore maakte met
o.a. Buffalo Bill en waaraan we de term ‘Barnumreclame’ te danken hebben. Een
hardnekkige bezoeker van het circus, die bovendien een eenzijdige voorkeur heeft
voor het optreden van Rosaura, is Senkel. Op het eerste gezicht is deze
‘alleronbeduidendste kantoorbediende’ met zijn ‘houterige manchetten’ voor Rosaura
geen interessante vrijer. Maar hij heeft één opvallend kenmerk, zijn neus (dat seksuele
symbool bij uitstek!). Die neus heeft ‘weggesneden vleugels’, zodat hij iets heeft
van ‘een eeuwigdurend opgetrok-
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ken zijn, van een smalend constateren van iets onwelriekends’ (218). Kortom, Senkel
heeft de neus van een hond! De kleinburgerlijke klerk heeft een animale trek. Hij is
‘een figuur van importantie’, een ‘monster’. De man is een als ‘ledepop’ vermomd
monster, de vrouw is een echt beest (219).
Hoe monsterachtig het hond-meisje Rosaura Salontis ook is, Bordewijk laat niet
na haar ook een meelijwekkend lot mee te geven. De conformistische klerk Senkel
heeft niet alleen een hondeneus, hij maakt Rosaura ook zwanger. Jammer genoeg
vernemen we niet hoe hun kind eruit ziet, want Rosaura sterft ‘aan de geboorte’ (217)
en over het ‘jong’ van Senkel wordt niets meer overgeleverd. Rosaura is dus verwant
aan Bordewijks sado-masochistische fantasie over een vrouw-in-ontbinding; voor
zijn vrouwelijke monsters wekt Bordewijk meer medelijden dan voor hun boosaardige,
mannelijke varianten.
Om de zin hiervan te verduidelijken moeten we het hond-meisje verlaten en
teruggrijpen naar de ‘oermoeder’. Zij komt voor in de al besproken roman De
doopvont. Daarin mediteert de ‘heer van stand’ Amos De Bleeck over de bedreiging
van adel en burgerij, van het establishment, van de man-met-karakter door de opkomst
van de lagere standen na de oorlog. Amos wordt herhaaldelijk geconfronteerd met
die lagere standen in de gedaante van de bootslieden van de Vade Retro, een niet
neutrale naam. Wat ziet Amos op die boot?
‘Een troep volk, vrouwen en mans, vijf stuks, stonden stil bijeen op de
voorplecht... De mans en vrouwen keken honend terug... Onder het
voorbijvaren draaiden hun hoofden en de ogen in die hoofden als vijftien
uurwerken naar hem toe. Boos volk, boos volk, dacht De Bleeck’ (VW IV,
16, 17).
Voor Amos is dit scheepsvolk niet veel meer dan ‘ratten’ die de ‘arenden’ van zijn
stand bedreigen (39, 40). De tweede keer is er een zesde figuur bijgekomen. ‘Van
het gezicht wist hij niets dan dat het een grauw vrouwengezicht was’ (270). Amos
beseft wat deze mensen vertegenwoordigen:
‘Deze vijf hadden het gemunt op zijn buiten, hoe, wanneer en waarom dan
ook, en al kon hij slechts intuïtief overtuigd zijn dat het langs hem
persoonlijk heen ging. Echter hadden zij het ook gemunt op Vindicta, dat
landgoed zo fier op zijn naam Wraak’ (313).
Deze proleten zijn voor Amos ‘wrekers’ (314). Zij vormen de (creatieve) onderlaag
die wraak wil nemen op zijn (al te rationele) stand. Op dat ogenblik gebruikt
Bordewijk het woord ‘oermoeder’:
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‘Zij, dat nauwelijks vrouwelijke wezen, vrouw desondanks, heerste over
de vijf... Dit schepsel was oermoeder’ (314).
In deze wel zeer verhulde vorm giet Bordewijk zijn visie op de bedreiging van de
rationele burgerwereld door de creativiteit, door de ‘oermoeder’, door het animale
in de vrouw.

En toch ‘de’ vrouw
Hoewel vooral in de lagere standen vrouwelijke monsters voorkomen - een door
maden opgevreten levend lijk, een circushond, een dreigende oermoeder -, toch
ontdekt men in die monsterachtigheid een aspect van ‘de vrouw’. Men mag dus niet
stellen dat ‘de’ vrouw bij Bordewijk helemaal niet bestaat en dat de maatschappelijke
verhoudingen haar compleet determineren. Wel is het zo dat in Bordewijks weergave
een maatschappelijke beschouwing altijd werkzaam is. Het is zelfs zo dat het karakter
van de betere stand het ‘monster vrouw’ moet intomen. Gebeurt dat al te radicaal,
dan kan zelfs in de betere stand een extreme perversie optreden zoals de bestialiteit
van Lilian en haar aap, waarbij de aap dan de ‘volmaakt reine man’ voorstelt, de man
zonder maatschappelijke bindingen. Wie de engel wil uithangen, gedraagt zich als
een beest. Het is dan ook logisch dat het kind - het liefst nog in het tussenstadium
van de puberteit - dezelfde geheimzinnige en gevaarlijke gevoeligheden vertoont als
de ‘labiele’ vrouw. In Martha in Eiken van Dodona zien we het type van de
antikinderlijke vrouw, de ervaren en onafhankelijke grande dame. Ze betaalt een
prijs voor haar dominante positie en ze staat bij Bordewijk model voor de moderne
geëmancipeerde vrouw. Het zou niet moeilijk zijn een lijstje aan te leggen van
vrouwen die op deze Martha lijken.
De belangstelling van Bordewijks mannen voor ‘de’ vrouw heeft te maken met
de tegenstelling tussen het mannelijk-rechtlijnige denken en de animale creativiteit.
Junior, de beschouwelijke broer van Zoon in De Golbertons, beseft dit zeer goed:
‘Over 't algemeen vond Junior vrouwen hoogst interessante schepsels,
veel interessanter dan mannen, door de verschillen, klein en tegelijk
onmeetbaar groot. Een combinatie van het eeuwig vertrouwelijke en het
telkens onvoorzienbaar verrassende, dat voor de tot rechtlijnigheid
neigende, in wezen zo simpele man het meesterstuk van de natuur
betekende’ (VW V, 503).
Naast de versatiliteit heeft de vrouw ook een grotere animale warmte, zoals vader
Senior beseft. ‘Alle vrouwen hadden een verrukkelijke warmte, hun Godsgave’ (509).
Daarom heeft de oude heer een werk-
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kamer in de rode-lichtjes-buurt, dicht bij de vitaliteit van de lagere klassen. ‘Voor
hem was collectieve prostitutie collectieve warmte’ (ibid.). Die warmte had ook iets
met het moederlijke te maken. De ideale echtgenote in Bloesemtak verbaast zich
daarover:
‘Het scheen onbegrijpelijk, het was een feit. Ze had haar man meer
liefgekregen in zijn wanhoop, zijn hulpeloosheid, toen in zijn vertrouwen
op haar kracht’ (80).
Dit lijkt in tegenspraak met het verlangen ‘gebroken’ te worden in ‘sterke armen’,
maar men mag niet vergeten dat dit verlangen naar de ‘aap’ ontstaan is uit Lilians
extreme ontgoochelingen. Aurora, de ideale echtgenote, is de tegenpool van Lilian.
Over Lilian wordt door de vertelster dan ook het volgende gezegd:
‘Het was de haat die haar tot dit uiterste bracht, die haar tot haar eigen
vijand maakte. De lijdensweg die je wordt langsgedreven door de machten
van je eigen opstandig innerlijk moet duizendmaal vreselijker wezen dan
die, welke de wereld je doet gaan. Ja, de haat was in haar bloed als een
ongeneeslijke ziekte waaraan ze sterven zou, maar tegelijk bezat ze de
kuisheid van een meisje voor wie er geen onzuiverheid, voor wie er niets
troebels is in het zinnenleven’ (VW VI, 377).
Met deze extreme kuisheid heeft Aurora in haar evenwichtig huwelijk niets te maken.
Men zou kunnen zeggen dat Lilians keuze iets te maken heeft met het feminisme.
Net zoals de opkomst van de lagere klassen na de wereldoorlogen bedreigt dit
feminisme de ‘heer van stand’ die Bordewijk ondanks alles was. ‘De zogenaamde
heerschappij van de man is ondergegaan tegelijk met de ondergang van het vuistrecht’
(VW IV, 47), zegt de autoritaire Amos De Bleeck, die graag cultuurfilosofische
bespiegelingen ten beste geeft: ‘De Franse Revolutie verzinkt eenvoudig in het niet
bij de revolutie die de emancipatie van de vrouw heet’ (VW IV, 48). Boosaardig als
hij is, voegt hij daaraan nog toe dat niet Hitler, maar de Duitse vrouw een
wereldoorlog heeft ontketend. ‘De vrouw heeft de laatste oorlogen ontketend, de
Duitse vrouw wel te verstaan’ (VW VI, 47). Het zou overdreven zijn dit extreme
standpunt aan Bordewijk zelf toe te schrijven, hoeveel hij ook van zichzelf in De
Bleeck heeft gestopt.
In de fin-de-siècle-roman Rood Paleis (VW I, 1936) wordt De Bleeck
tegengesproken in een beschouwing die meer van Bordewijk is dan van zijn personage
Henri Leroy. ‘Dit alles dacht Henri Leroy niet uit in Nederlandse woorden. Hij voelde
het essentiële ervan met een voorgevoel dat primitief is, universeel, en om vertolking
niet vraagt’ (319). De beschouwing gaat vooraf aan het uitbreken van de
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Eerste Wereldoorlog. Ze schetst hoe de man door het fin-de-siècle veranderd is. Ze
bevat elementen die ook op de vrouw kunnen worden toegepast, aangezien het om
de man-vrouw-concurrentie gaat.
‘De kwaal der eeuw was in hoofdzaak de kwaal van de man. De man leerde
nieuw te ontdekken dat hij man was. Hardheid zou de plaats vervullen van
sentimentalisme. De heren hadden afgedaan, en met hen de spelen der
heren. De man herontdekte ook de vrouw, de vrouw ontdekte zichzelf. De
suprematie van de man was voorbij. Hij zou de kracht van de vrouw
ondervinden, zijn concurrent in de strijd om de macht van het geld. Zij
drong hem voorbij, aan de start, zij was tegelijk met hem aan de eindstreep.
Maar bij al zijn nieuwe ervaring zou de man de belangstelling in het eigen
innerlijk verliezen. De man in de wereld werd eens te meer actief’ (317).
Indien de decadente fin-de-siècle-man in 1914 weer actief wordt, dan moet hij ‘de
belangstelling in eigen innerlijk verliezen’, ‘hardheid stellen in de plaats van
sentimentalisme’. Dan moet hij zijn vrouwelijke ‘decadentie’ afwerpen. Maar indien
de vrouw zijn concurrent is geworden, dan zal ook zij die meer creatieve, die meer
animale trekken moeten onderdrukken. Dat gebeurt ook in de romans over
zakenvrouwen zoals Ada Valcoog in Noorderlicht. Bij haar verwordt een jeugdliefde
zelfs tot een haat-relatie die op het slagveld van een aandeelhoudersvergadering
wordt uitgevochten. Impliciet zit hier een oordeel over de emancipatie van de vrouw
verwerkt: die leidt tot het onderdrukken van ‘het’ vrouwelijke bij uitstek.
Dat vrouwen heel sterk zijn, beseft Bordewijk ten volle. ‘Want de wereld begrijpt
nog steeds onvoldoende hoeveel meer de vrouw kan verdragen dan de man, hoeveel
groter haar natuurlijke veerkracht is’ (VW IX, 13), aldus een auteurscommentaar in
De zigeuners. Dank zij die versatiliteit zijn er ‘vrouwen welke de slagen van het lot
opvangen met een respectabele hoeveelheid elasticiteit en hun verwondingen weten
in te passen in hun leven van alledag, men mag zeggen met zin voor harmonie, met
kunstzin’ (VW IX, 17). Deze auteurscommentaar sluit nauw aan bij wat Amos De
Bleeck zegt over het wapen van het uiterlijk, van opmaak en kleding:
‘En dat komt doordat haar kleding tegelijk haar opperhuid is. Bij de vrouw
zijn de zenuwtoppen doorgegroeid tot in haar kleren; die kleren leven mee,
en dat leven is vol waakzaamheid. En het is niet ondanks dit alles dat de
vrouw haar natuurlijke zelf blijft; het is juist daardoor. Want dit wezen
staat zeer ver af van de man’ (VW IV, 45).
Daarom is de vrouw voor Amos ‘een wezen voor de openbare barok’ en heeft ze
‘het geslotene van de barokstijl’ (47). Haar opmaak is haar
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pantser, maar het is geen dom pantser, het is heel gevoelig. Een mooie contradictie;
ze doet Amos vluchten in de opmerking dat man en vrouw elkaar niet kunnen
begrijpen. Wel houden vrouwen elkaar in het oog: ‘vrouwen kijken alleen naar elkaar.
De rest is niet interessant’ (46). Hun onderlinge concurrentie wordt verscherpt doordat
ze elkaar doorzien. ‘Vrouwen onder elkaar werden al gauw krengerig. En hoe hoger
stand, hoe groter kreng’ (VW V, 298). Braam Bouwens, ook al een bespiegelende
vrouwenobservator in Tijding van ver, legt het verband tussen de krengerigheid en
de stand. Hij beseft heel goed dat de defensieve houding tegenover mannen met deze
intervrouwelijke krengerigheid niets te maken heeft: ‘Ze droeg een pantser van
afweer, waarin hij toch niets vijandigs voelde naardien het de wapenrusting was
waarmee een voorzichtige vrouw zich kleedt tegenover de onbekende man’ (328).
Braam Bouwens beschrijft ‘het pantser’ waarmee de vrouw ‘zich kleedt’ in dezelfde
termen als Amos De Bleeck!
Als de vrouw voor de man zo onbegrijpelijk is, kan er dan nog wel communicatie
zijn? We hebben al gewezen op de essentiële overeenkomsten: de man-als-kunstenaar
staat dicht bij de animale vrouw; de vrouw die haar animaliteit verloochent omwille
van haar stand, wordt ‘krengerig’ en kan - net als de man - storingen en perversies
ontwikkelen. Het contactpunt ligt dus op het elementaire vlak. De voorbeeldige
echtgenote Aurora in Bloesemtak ziet dit alleszins zo:
‘De mens is precies genoeg individu en precies genoeg algemeen
verschijnsel om de omgang tussen mensen mogelijk te maken, door de
spanning in het individuele en de vertrouwdheid met de soort. Was dat
misschien niet het kostbaarste goed van de westerse maatschappij?’ (VW
V, 135).
De intrigante Suzy Ulius is te cynisch voor deze eenvoudige verklaring:
‘Evenwel, wat was de mogelijkheid van communicatie tussen mensen
anders dan raadsel? Ze kon zich nog een verstandhouding begrijpen tussen
twee amoeben, wegens hun primitiefheid. Het instinct voorziet daarin.
Maar bij de torenbouw van het leven die de naam mens gekregen heeft hier glimlachte ze met enige voldoening over haar gedachtengang -, hoe
was het bestaanbaar dat men nog iets van elkaar vatte? Bomen hebben al
veel minder gemeen dan protisten, de mens nauwelijks meer iets met zijn
medemens’ (VW IV, 334).
Voor Ulius is de afstand tussen het cultuurwezen ‘mens’ en zijn primair ‘instinct’
blijkbaar te groot om communicatie nog mogelijk te maken. Maar als goede intrigante
kent ze de kracht van het woord:
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‘Het meeste was niet te zeggen. De taal was maar een lapmiddel vol
onzekerheden. Het hele maatschappelijke verkeer was gebouwd op het
wrakke fundament van de taal. En toch vertoonde het een zekere vastigheid.
Men begreep elkaar wel zowat’ (ibid.).
Via deze laatste, weinig gestructureerde beschouwingen en citaten over de kracht
van de vrouw, de moederlijkheid, de emancipatie en de communicatiemogelijkheden,
heb ik de voorafgaande typologie een beetje willen nuanceren. Man en vrouw blijken
representanten te zijn van eenzelfde door de maatschappelijke banden gediversifieerde
soort, de mens. De communicatie tussen de mensen heeft volgens Bordewijk dan
ook met de twee polen te maken: de maatschappelijke schepping ‘taal’ en de animale
species ‘mens’. Het aantrekkelijke van dit oeuvre is dat het personages bevat op
zowat alle punten van de lijn tussen die twee polen. Men zou dit werk onrecht doen
door een van beide te miskennen.
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Forum
Recente interpretaties van de jodenuitroeiing (I)
Gie van den Berghe
Naarmate de nazi-genocide op de joden, de judeocide, verderaf komt te liggen neemt
de belangstelling ervoor zienderogen toe. De literatuur erover wordt dan ook haast
onoverzichtelijk. Recente interpretaties stellen actuele problemen aan de orde op het
gebied van de medische wetenschap, de theologie, de filosofie, de geschiedenis, enz.
In een aantal afleveringen bieden we een overzicht van de meest recente publikaties.

Oorlogsheemkunde
De Anne Frank Stichting werkte een onderwijsproject uit, een vijftiental video-films
en een boek, Sporen van de oorlog. (SDU, Amsterdam, 1989) Door ooggetuigen aan
het woord te laten wil men de oorlogsperiode voorstelbaarder maken. Tien verhalen
per Nederlandse provincie over de Duitse inval, bombardementen, vluchten,
onderduiken, staken, razzia's, kampen, illegaliteit, verzet, heldenmoed, solidariteit,
honger, bevrijding. Geen verhalen over collaboratie, wraakgevoelens, Bijltjesdag of
over de teleurstellende ontvangst die overlevenden na de oorlog te beurt viel.
Dit boek kadert in de opmars van regionale studies. Een oorlogsheemkunde die
hier heeft geleid tot een caleidoscoop van lokale gebeurtenissen en feitjes. De focus
op ervaringen van netjes per provincie ingedeelde individuen maakt een en ander
geschiedkundig onoverzichtelijk. Het boek bevat een overzichtelijke lijst van
begrippen en personen, Nederlandse herdenkingsplaatsen, kronieken, getuigenissen
en oorlogsromans.

Zelflegitimatie
Nu het magnum opus van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Het koninkrijk
der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog van L. De Jong, voltooid is, heeft het
instituut een nieuwe reeks opgezet (N.D.J. Barnow (red.), Oorlogsdocumentatie
'40-'45, De Walburg Pers, Amsterdam, 1989).
In dit eerste jaarboek trekken twee bijdragen de aandacht. Een waarin de tegen de
Joodsche Raad gerichte beschuldiging wordt weerlegd dat het joodse proletariaat
werd opgeofferd aan de bourgeoisie. Na de oorlog waren niet de begoede joden maar
mensen tussen 16 en 50 jaar oververtegenwoordigd. De Joodsche Raad had hen
zoveel mogelijk beschermd omdat men ervan overtuigd was dat de Duitsers alleen
arbeidsbekwame mensen in die leeftijdscategorie wilden deporteren.
In een andere bijdrage worden de redenen uiteengezet waarom de repatriëring van
de Nederlandse overlevenden uit de nazi-kampen zo moeizaam en gebrekkig verliep.
Voornaamste oorzaak was een beleidsfout, het gevolg van een competentiestrijd
tussen het militair gezag en de regering in ballingschap. De socialistische minister
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van Sociale Zaken weigerde de repatriëring te ‘militariseren’, toen de enige manier
om ze efficiënt te laten verlopen.

Geschiedkundige interpretaties
De Historikerstreit, de zogenaamde uniciteit van de judeocide (haar absolute
onvergelijkbaar- en onverklaarbaarheid), de vele interpretaties over de besluitvorming
rond deze volkenmoord, collaboratie, joods verzet, en nog veel
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meer, worden helder uiteengezet door Michael Marrus in The Holocaust in History
(Meridian, New York, 1987). Marrus heeft ook een negendelige bloemlezing
samengesteld van de belangrijkste geschiedkundige artikels die na de oorlog
geschreven werden over de vernietiging van de Europese joden. (The Nazi Holocaust,
Meckler, Westport-London, 1989).
Remembering for the Future (Pergamon Press, Oxford, 1989, drie banden) bevat
zo'n 250 artikels over: houdingen van christenen in West- en Oost-Europa tegenover
het joodse leed, tijdens en na de judeocide; weerslag van de Holocaust op theologie,
filosofie en houdingen tegenover Israël; de rol van herdenking, onderwijs en
geschiedschrijving over de jodenuitroeiing. Gelijkaardige thema's komen aan bod
in het internationaal tijdschrift Holocaust en Genocide Studies dat sinds 1986
verschijnt bij dezelfde uitgeverij. Pergamon Press geeft nu ook een Encyclopedia of
the Holocaust uit en dit werk zal waarschijnlijk even hoogstaand en even onbetaalbaar
zijn als haar andere publikaties.
Arno Mayer, een vooraanstaand joods-Amerikaans historicus, zet in Why did the
heavens not darken? (Pantheon Books, New York, 1988) een nieuwe stap in het
denken over de judeocide. Hij baseert zich op recente geschiedkundige inzichten en
stellingen, maar verwerkt die tot een stoutmoedig, meestal inspirerend, een enkele
keer betwistbaar totaaloverzicht.
Wil men de judeocide doorgronden dan moet men van de Koude-Oorlogoptiek
af. De vervlechting van anticommunisme en antisemitisme wordt dan duidelijk, en
die verklaart de steun van de gevestigde elites aan de nazi-ideologie. De dodenkampen
kunnen alleen begrepen worden als ze in hun historische context worden geplaatst.
De Endlösung is het culminatiepunt van een uitzonderlijk gruwelijk tijdperk, de
eerste helft van de 20e eeuw, getekend door algemene crisis en absolute oorlog, met
een enorme kost aan burgerslachtoffers.
Mayer benadert de eerste helft van de 20e eeuw als een samenhangend
politiek-economisch geheel. De bolsjevistische revolutie, onderdeel en gevolg van
de Eerste Wereldoorlog, leidde tot een fascistische contra-revolutie en die lag aan
de basis van de Tweede Wereldoorlog. Dit was een ‘heilige oorlog’, vergelijkbaar
met de eerste Dertigjarige Oorlog, de botsing tussen protestantisme en katholicisme
(1618-1648). Beide Dertigjarige Oorlogen waren kruistochten en dat verklaart hun
uitzonderlijke gruwelijkheid.
Het nazi-regime, de ‘Glaubenskrieg’ tegen het judeo-bolsjevisme en de judeocide
zijn qua ontwikkeling onafscheidelijk. De escalatie van jodenvervolging tot
jodenverdelging hangt direct samen met de inval in de Sovjetunie (juni 1941) en met
het feit dat die niet werd gevolgd door een succesrijke Blitzkrieg.
Grote verdienste van dit boek is dat het de judeocentrische kijk op de Tweede
Wereldoorlog doorbreekt, een visie waarin bijna alle oorlogsdaden worden herleid
tot maneuvers om nog meer joden uit te roeien. Mayer nuanceert en elimineert
intentionalistische, komplotachtige interpretaties.
Soms stelt Mayer zich overdreven kritisch op. Er moge dan heel wat onzeker
blijven maar er bestaat wél een overvloed aan bronnen. En lang niet alles wat in
ooggetuigenverslagen staat is onbetrouwbaar. Zijn merkwaardige houding tegenover
bronnen komt ook tot uiting in de afwezigheid van noten en bronverwijzingen, een
onwaarschijnlijke tekortkoming voor een geschiedkundige werk.
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Antisemitisme
De geschiedenis van het antisemitisme maakt duidelijk dat de nazi's bepaald weinig
anti-joodse maatregelen als eersten hebben uitgevonden. In een uitvoerig geïllustreerd
overzicht Antisemitis-
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me. Een geschiedenis in beeld, SDU, Amsterdam, 1989) wordt ongewild de indruk
gewekt dat alle niet-joden jodenhaters zijn. De vele andere slachtoffers van de nazi's
en van racisme komen niet ter sprake. De eerste proefvergassingen in Auschwitz
komen ter sprake maar de auteurs vermelden niet dat de slachtoffers Russen en Polen,
geen joden, waren. Anti-zionisme wordt afgedaan als de politieke legitimatie van
jodenhaat.
Genuanceerder en objectiever is het boekje van Inge Auerbach die in 1942 als
zevenjarige werd gevangen gezet in Terezin (Theresienstadt, Tsjechoslovakije) (Je
suis une étoile. Une enfant de l'holocaust, Seuil, Paris, 1989). Slechts honderd van
de vijftienduizend kinderen overleefden dit getto-kamp. Auerbach geeft een
geschiedkundig overzicht van antisemitisme, de wordingsgeschiedenis van het Derde
Rijk en de anti-joodse terreur. Dit levensecht boekje werd geschreven voor
adolescenten, maar het is een aanrader voor volwassenen die een beknopte en heldere
uiteenzetting op prijs stellen.

Joden en Duitsland
Vijfentwintig jaar na de oorlog maakte Bernt Engelmann een balans op van de
jodenvervolging voor Duitsland. Zijn originele boek werd nu herwerkt (Deutschland
ohne Juden, Pahl-Rugenstein, Köln, 1988). Engelmann vraagt zich af hoe Duitsland
er zou hebben uitgezien indien het niet bijna volledig ‘judenrein’ was gemaakt. De
Duitsers hebben ‘dat deel van hun medeburgers verjaagd en vermoord dat op bijna
alle gebieden de relatief meest betekenisvolle bijdrage heeft geleverd aan wat men
de cultuur van een volk pleegt te noemen’. Voor de oorlog waren joden tien maal
sterker vertegenwoordigd in de wetenschappelijke en kunstzinnige elites dan op
grond van hun bevolkingsaandeel verwacht mocht worden. Die
oververtegenwoordiging was grotendeels het gevolg van de sociaal-politieke
emancipatie die vele minderheden aan de Aufklärung te danken hadden. Ze grepen
de hun toen geboden kans met beide handen.
Engelmann suggereert een oorzakelijk verband tussen de militaire nederlaag van
de nazi's en de jodenvervolging. De bepaling dat joden geen soldaat mochten worden
kostte de Wehrmacht honderdduizenden manschappen, administratieve taken die
verband hielden met de jodenvervolging slorpten de arbeidskracht op van
tienduizenden Duitsers. Vervolging en uitroeiing zouden niet het minste voordeel
opgeleverd hebben. Maar Engelmanns balans is onevenwichtig, aangezien hij om
morele redenen weigert rekening te houden met ‘privé-gewin’, de uitschakeling van
joodse concurrentie, roof, plundering en uitbuiting van joods bezit, arbeid en lichaam.
Engelmann probeert antisemitisme en racisme te bestrijden door aan te tonen dat
ze op lange termijn alleen negatieve gevolgen hebben. Zijn bewijsvoering gaat echter
uit van een denkbeeldige gemeenschappelijkheid van waarden. De humanitaire
waarden die Engelmann belijdt moesten het bij nazibonzen afleggen tegen racistische
waarden. Een van hun voornaamste doelstellingen, een judenrein Deutschland,
hebben ze tot op grote hoogte gerealiseerd.
De ‘arisering’ kwam vele Duitsers en het Derde Rijk ten goede. Daarvan vindt
men vele voorbeelden in Die Juden in Deutschland 1933-1945 (C.H. Beck, München,
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1988, uitgegeven onder redactie van Wolfgang Benz). Een indrukwekkend boek dat
meer licht werpt op het sociaal, cultureel en religieus leven van de slinkende joodse
gemeenschap in nazi-Duitsland.
Binnen deze sterk geassimileerde gemeenschap geloofde bijna niemand dat het
antisemitisch partijprogramma van de NSDAP ooit tot staatsdoctrine verheven zou
worden. De anti-joodse boycot van 1 april 1933 bracht een eerste schok teweeg.
Maar de meeste joden voelden zich zó Duits dat ze niet konden geloven dat de
discriminatie zou
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duren. De overtuiging dat alles het werk was van enkele heethoofden hield stand tot
de Novemberpogrom van 1938 (de Reichskristallnacht).
De Duitse joden waren een Schicksalsgemeinschaft, een heterogeen geheel, sedert
eeuwen opgedeeld in vele religieuze en ideologische richtingen en groeperingen. De
nazi-terreur had een verenigend effect, maar de wereldbeschouwelijke verschillen
zorgden toch voor spanningen en meningsverschillen. De Duitse joden zijn er
desondanks in geslaagd nieuwe sociale structuren tot stand te brengen die steeds
nieuwe antwoorden bedachten op de escalerende discriminatie.
De zorgvuldige enscenering van de Novemberpogrom wordt geanalyseerd, evenals
de daarop volgende fasen van discriminatie, vereenzaming en isolement van de joden.
Naarmate de situatie verslechterde, evolueerde de functie van het rijke Duits-joodse
culturele leven van verzet tot troost en ontspanning.

Joden en Polen
Het laatste decennium groeit ook bij vele Poolse katholieke intellectuelen een tendens
om de balans op te maken van de verdwijning van de Pools-joodse gemeenschap en
cultuur.
De brutale wijze waarop Claude Lanzmann in zijn marathonfilm Shoah (1985)
suggereert dat het ‘aangeboren’ antisemitisme van de Polen ervoor gezorgd heeft
dat de nazi's geen strobreed in de weg werd gelegd bij de uitvoering van de judeocide
in Polen, deed de polemiek over de Pools-joodse verhoudingen fel oplaaien.
In My brother's keeper? (Routledge, London, 1990) werden enkele recente Poolse
bijdragen gebundeld. Een artikel van Jan Blonski, een katholiek professor, stak begin
1987 het vuur aan de lont. Het gezaghebbend katholiek Pools weekblad Tygodnik
Powszechny ontving een tweehonderdtal reacties en daarvan wordt hier een selectie
aangeboden.
Blonski stelt dat de Polen moreel gezien medeverantwoordelijk zijn, niet als
mededaders, maar als onverschillige toeschouwers. Die passieve houding was het
gevolg van het vooroorlogs Pools antisemitisme. De Poolse intelligentsia moet niet
meer argumenteren, geen uitvluchten en verzachtende omstandigheden meer
bedenken. Ze moet openlijk schuld bekennen, het voorbeeld volgen van de katholieke
kerk, die sinds Johannes XXIII haar anti-joodse verleden toegeeft. Andere Europese
volkeren zijn in dezelfde zin medeverantwoordelijk, maar Polen zijn dat meer omdat
in hun land het grootste aantal joden leefde. Blonski wenst geen rekening te houden
met de vraag of dit veeleisend moreel standpunt te verwezenlijken is, ‘god alleen
moet beoordelen of wij in staat waren te volbrengen wat van ons werd gevraagd’.
De meeste auteurs van de hier gebundelde brieven zijn het tot op grote hoogte
eens met Blonski. Een historica rekent ons voor dat 1 tot 2,5% van de niet-joodse
Poolse bevolking (160.000 tot 360.000 Polen) werkelijk iets hebben gedaan om joden
te redden. Zonder haar nuchtere berekeningen uit te breiden tot andere bezette landen,
concludeert ze dat de Polen meer hadden kunnen doen.
Bij enkele tegenstanders van Blonski schemeren anti-joodse vooroordelen door,
maar sommige argumenten snijden hout. De grootste Poolse ondergrondse
verzetsbeweging, het Armia Krajowa (binnenlands leger) zou alles in het werk hebben
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gesteld om joden te helpen en te redden. De geallieerden werden al in 1942 uitvoerig
op de hoogte gebracht, maar zij troffen geen daadwerkelijke maatregelen tegen de
massaslachting. De Polen konden toen maar weinig doen. De opstand van het getto
van Warschau was heldhaftig maar militair gezien, met een oostfront op 2000 km
en zonder westfront, was het een keuze voor een zekere dood.
Deze en andere argumenten worden ook opgesomd in The Jews and the Poles
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in World War II, geschreven door Stefan Korbonski, een van de leiders van het Armia
Krajowa (Hippocrene Books, New York, 1989). Polen was vanaf de 12e eeuw een
asiel voor de joden die overal elders in Europa werden vervolgd. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog stond alleen in Polen de doodstraf op hulp aan joden. Enkele honderden
Polen werden om die reden geëxecuteerd, meer dan 100.000 joden werden dank zij
niet-joodse hulp gered. In december 1942 richtte het Armia Krajowa een Raad voor
Hulpverlening aan Joden op, een unicum in Europa. Korbonski hamert op de geringe
assimilatie-bereidheid van de joden en ziet joden pas voor vol aan als ze zich in de
eerste plaats Pool voelen. Het vooroorlogs Pools antisemitisme bagatelliseert hij. Hij
ruimt veel plaats in voor de terreur tegen het Poolse volk (ook van de Russen, denk
aan de recent officieel toegegeven massamoord op zo'n 15.000 Poolse
reserveofficieren in Katyn), waardoor naar schatting even veel niet-joodse als joodse
Polen het leven lieten.
In My Brother's keeper? staat een verhelderende bijdrage van Andrzej Bry, een
specialist van de geschiedenis van Pools-joodse relaties. Het wijd verspreid
vooroorlogs antisemitisme werd veroorzaakt door economische naijver (joden
bekleedden een belangrijke plaats in industrie en handel), xenofobie en religieuze
vooringenomenheid. Gedurende de oorlog bevorderde dit antisemitisme aanvaarding
van het feit dat een niet-geassimileerd bevolkingsdeel werd uitgeroeid door de nazi's.
De uiteendrijving van Polen en joden (van 1939 tot 1942) werd in de hand gewerkt
door het feit dat ze niet beschikten over tastbare institutionele middelen om samen
te werken. Beide groepen vielen terug op nationalistische en etnische tradities en dat
leidde tot versterking van onderlinge verschillen, exclusivisme en egoïsme. Ook toen
hulp aan joden nog niet strafbaar was, liepen Polen geen storm om te helpen. Nogal
wat Polen klopten munt uit de netelige situatie van de joden. Hebzucht was soms
een sterker motief dan antisemitisme. En het Armia Krajowa ondernam daar pas iets
tegen toen het gros van de Poolse joden al was uitgeroeid.
Vanaf 1942, toen de uitroeiing volop bezig was, liepen de doelstellingen van het
Poolse verzet en het joodse volk uiteen. De Polen konden kansberekeningen maken,
tijd winnen, de joden niet. Maar uit bronnen blijkt dat het Armia Krajowa wel bereid
was tot suïcidale ondernemingen wanneer niet-joodse Polen massaal bedreigd werden.
De joodse passiviteit die nog steeds in Poolse schoolboeken (en in deze bundel)
wordt aangevoerd, is uiteraard niet verantwoordelijk voor het gebrek aan militair
initiatief.
Belangrijk is dat in Polen na de oorlog geen spoor van morele gevoeligheid of
verantwoordelijkheidszin te bespeuren viel. De katholieke kerk, die de steun had van
het overgrote deel van de natie (90 à 95%), liet geen sterke morele veroordeling
horen, ook niet toen antisemitisme in de eerste naoorlogse jaren tot nieuwe pogroms
leidde. De joden sloten zich aan bij de nieuwe communistische regering die veiligheid
leek te waarborgen. Tot het begin van de jaren vijftig bekleedden ze belangrijke
posities in de regering. Tragisch genoeg hebben de communisten het gevecht tegen
het antisemitisme voor eigen politieke doeleinden misbruikt. Het fel
anticommunistische Armia Krajowa werd als fascistisch afgeschilderd, de rol van
het communistische verzet (het Armia Ludowa of volksleger) werd, ook wat betreft
de aan joden geboden hulp, sterk opgeblazen. Dit hevig politiek conflict, waarbij het
voortbestaan van de Poolse kerk op het spel stond, maakte het voor de kerkelijke
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hiërarchie steeds moeilijker om het Pools-katholiek antisemitisme krachtdadig af te
keuren.
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De herinneringen van Willy Brandt zelfrechtvaardiging
Jaak de Maere
‘Onder de politieke dekmantel der continuïteit zijn vele dingen ook substantieel te
veranderen’ (p. 424), schrijft Willy Brandt in zijn Herinneringen1. En veel heeft hij
inderdaad veranderd, deze extreem-linkse militant die later het boegbeeld werd van
de sociaal-democratie. Brandts bestaan is een wel zeer Duits Schicksal, dat enkel in
deze eeuw en dit land mogelijk was (maar ook daar absoluut uniek bleef).

Contrasten
Kind van een arme, ongehuwde moeder dat de machtigste functie in zijn vaderland
verwerft. Gewapend strijder tegen het systeem in eigen land, drager van een andere
nationaliteit, niet eens bekend onder zijn eigen naam (Willy Brandt is een
pseudoniem). Een politicus die zijn grote intrede in de politiek dankt aan de Koude
Oorlog (als burgemeester van West-Berlijn in 1961), en die alles heeft geprobeerd
om de Koude Oorlog-polarisatie op te heffen. Een kemphaan die in zijn jeugd alles
via revolutie wilde veranderen en niets bereikte, en later als reformist, als ‘slak’
(Günter Grass) grote veranderingen verwezenlijkte. Een Duitser die de door anderen
opgelegde grenzen plechtig erkent, en publiek schuld bekent voor wandaden die
landgenoten hebben begaan: ‘Dan knielt hij, hij die het niet hoeft te doen, voor allen
die zouden moeten knielen, maar het niet doen’ (p. 200). Een staatsman met een
immens internationaal prestige en een Nobelprijs voor de vrede, maar met een
turbulent privé-leven en enkele bizarre incidenten die hem de politieke kop hebben
gekost (de affaire Guillaume veroorzaakte zijn aftreden als bondskanselier, een
merkwaardige perschef historie kostte hem het voorzitterschap van de SPD).

De mythe
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Willy Brandt in Europa meer is dan een politicus
en een individu. Hij is uitgegroeid tot een mythe, die Duitsland in de ogen van zeer
velen heeft gerehabiliteerd, die de politiek weer een menselijk gezicht en morele
principes heeft gegeven, die de moedelozen in het Oosten weer moed heeft
geschonken, en die een verstarring heeft doorbroken die in de spectaculaire Duitse
gebeurtenissen van eind 1989 een voorlopige bekroning heeft gevonden. Er is weer
een ‘goede’ Duitser, en hij heeft de gelaatstrekken van Willy Brandt.

Herinneringen
Als een dergelijke reus zijn Herinneringen publiceert, zijn hoge verwachtingen
gewettigd. Jammer genoeg worden die niet vervuld. Om te beginnen is het boek
structureel en stylistisch nogal zwak. Brandt (of zijn ghostwriters? Je weet het
natuurlijk nooit in dit genre) aarzelt tussen een chronologische en een thematische
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aanpak, en het resultaat is een vrij rommelige constructie, waarin beschouwende en
vertellende, moraliserende en feitelijke, polemische en neutrale gedeelten elkaar
weinig overtuigend afwisselen. Niemand zal op dit moment een keurig afgelijnd
geheel verwachten: Brandt is nog niet aan het eind van zijn Latijn, en de Duitse
politiek is dynamischer dan ooit - voor een (auto)biografie is het dus nog veel te
vroeg. Maar zo onafgewerkt hoefde het boek nu ook niet te zijn.

Geheimen
Even onbevredigend zijn de talrijke witte vlekken in Brandts verhaal. Deze man
heeft de groten der aarde gekend, hij heeft de wereldpolitiek, en zeker die van Europa,
grondig helpen bepalen.
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Hij moet van vele geheimen op de hoogte zijn. De weinig elegante manier waarop
zijn partij hem het voorzitterschap heeft ontnomen, zou hij eindelijk eens kunnen uit
de doeken doen. En toch valt het boek meer op door wat er niet, dan door wat er wel
in staat. Over zijn privé-leven biedt het vrijwel niets; alleen zijn afkomst wordt
besproken, maar enkel omdat ze later als wapen tegen hem wordt gebruikt. Vrouwen,
een gezin? Het speelt blijkbaar geen rol. De voorgestelde ‘Griekse’ en vrouwelijke
perschef die indirect zijn politieke ondergang werd? Brandt toont geen enkele
persoonlijke reactie (p. 360). Ook politiek blijft er veel in het duister. Wat moet een
lezer denken van een zin als: ‘wij konden in meer dan een land ertoe bijdragen dat
democratisch gelegitimeerde regeringen de plaats innamen van militaire dictaturen’
(p. 429)? Betekent dit, dat de Vereniging van Sociaal-Democratische Partijen (met
Brandt als voorzitter) deze dictaturen heeft ondermijnd? Op welke manier? Is Brandt
echt zo onwetend als hij soms verklaart (p. 153)? Soms lijken het meer de
herinneringen van een buitenstaander dan van een centrale figuur; niemand weet na
het lezen van dit boek via welke kanalen, via welke steun Brandt de top heeft bereikt.
En zijn z'n onthullingen altijd juist? Was de knieval in Warschau pure improvisatie
(p. 200)? Ook als dat niet zo was, wordt het gebaar er niet minder groots door.

Vijanden
Sterker is het boek in de typeringen van vrienden en tegenstrevers. Zijn sympathie
gaat soms uit naar politieke tegenstrevers (De Gaulle, zelfs gedeeltelijk Adenauer),
zijn aversie naar sommige partijgenoten. De SPD lijkt soms meer een adderkluwen
dan een vereniging van gelijkgezinden; vooral zijn beschrijving van Herbert Wehner
- die hij ervan beschuldigt politiek met hem te hebben afgerekend - is pijnlijk. Eén
feit werd Brandt niet vergeven: dat hij succes had. ‘De Duitse sociaal-democratie
heeft een traditie, waarin mislukking moreel in orde is en succes een nare bijsmaak
heeft’ (p. 290).

Karakter
Het boeiendst is het beeld van de auteur én zijn publiek. Het beeld van Brandt is erg
(klein)menselijk, en dat corrigeert de mythevorming. Brandt blijkt een man te zijn
die diep gekwetst is door zijn afkomst: ‘de remmingen die ik meedroeg, zaten diep,
te diep om mijn bevangenheid te kunnen afleggen’ (p. 82). In de verkiezingsstrijd
buitten de tegenstanders die gevoeligheid gemeen uit. Hij is zeer eerzuchtig:
‘Klaarstaan en niet geroepen worden - kan er grotere teleurstelling zijn?’ (p. 90).
Brandt stond klaar, en werd geroepen - maar merkwaardig genoeg domineert een
wat zure toon van verongelijking. Velen lijken hem te dwarsbomen,
kleinmenselijkheid en pure jaloezie hinderen hem, hij strijdt alleen tegen allen. Uit
zijn carrière schijnt hij vooral de tegenwerking te hebben onthouden; zijn nederlagen
wijt hij gedeeltelijk aan samenzweringen en complotten (de affaire Guillaume).
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Oerduits
Al heeft hij dan ooit de Noorse nationaliteit gehad, Brandt is een Duitser die voor
Duitsers schrijft. Het diepst is hij gekwetst door het verwijt dat hij onder het nazisme
‘zijn plicht’ niet heeft gedaan. Hij wil voortdurend bewijzen dat hij de enige echte
Duitse politiek heeft gevoerd, dat hij vooral de Duitse belangen wilde verdedigen.
Zijn links nationalisme, dat door velen wordt afgewezen, moet voortdurend worden
gelegitimeerd en verdedigd: heel zijn politiek handelen is erop gericht Duitsland
weer een rechtmatige plaats onder de volkeren te geven, en voor de Duitsers het
maximum te bereiken: de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog humanitair te
verzachten, en Duitsland weer te laten
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erkennen. Daarom was zijn triomf in Erfurt een hoogtepunt in zijn leven: ‘Was er
een dag in mijn leven geweest die emotioneler was dan deze? (p. 211). Steeds weer
klinkt de zelfrechtvaardiging door, bijvoorbeeld tegen de beschuldiging van
‘amerikanisme’, die het al enkele jaren goed doet in nationalistische kringen. Brandt
verontschuldigt zich bijvoorbeeld voor zijn zwijgen in het Viëtnamconflict, zoals hij
ook beschuldigingen van verbroedering met Fidel Castro van de hand wijst. Blijkbaar
moet hij nog altijd bewijzen dat hij betrouwbaar is, en heeft hij weinig vertrouwen
in de ruimere geloofwaardigheid van zijn links-nationalistische concept; de associatie
van rechts met de ware verdediging van de Duitse belangen moet wel diep zijn
ingebakken. De reductie van de internationale politiek tot Duitse interesses is soms
ronduit pijnlijk: zelfs Gorbatsjov wordt als ‘pro-Duits’ ten tonele gevoerd (p. 397).
Dat geeft te denken over het Duitse begrip van goed en kwaad.
Brandt kijkt terug op een gevuld leven. Zelfkritiek is altijd nuttig, maar deze
permanente zelfrechtvaardiging is overbodig, soms navrant, en wil te veel bewijzen.
De samenhang tussen zijn activiteiten en de stormachtige ontwikkelingen vanaf
november 1989 (beschreven in een Naschrift) is minder direct dan hij wil doen
geloven. Deze Herinneringen zijn dan ook een afbraak van de mythe; ze tonen
duidelijk genoeg aan dat Brandt ook maar een mens is, die ondanks zijn baanbrekende
activiteiten zeer sterk door afkomst, milieu en collectieve denkpatronen is beïnvloed.
De zelfrechtvaardiging wordt bijna ontluistering; als lezer zou je bijna vergeten welke
belangrijke, vernieuwende rol hij heeft gespeeld. En dat zou heel jammer zijn.

Eindnoten:
1 Willy Brandt, Herinneringen, Veen, Utrecht/Antwerpen, 1990, 512 pp., BF. 895.
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Boeken
Filosofie
Een velijnen blad. Essays over aandacht en achterdocht, Cornelis
Verhoeven, Ambo, Baarn, 1989, 173 pp., BF. 650 (Verspreiding in België:
Westland, Schoten).
Aandachtig lezen is het schenken van vertrouwen aan tekens en teksten die in een
wereld van overvloedige communicatie op een dood spoor kunnen lijken. C.
Verhoeven verstaat de kunst om in een tekst te verzinken en daarna met een parel
van leeskunde terug op te duiken. De titel van de gebundelde opstellen is ontleend
aan een versregel van J.H. Leopold. Het palimpsest- karakter van het gedicht is de
aanleiding om rond te wandelen in een gulden labyrint tussen metaforen die het
wonderbaarlijk karakter van het lezen oproepen. Verzen van Lucebert bieden inspiratie
voor een reflectie binnen en over de spanningsverhouding van poëzie en wijsbegeerte.
Na de poëzie-interpretaties staat Verhoeven stil bij alledaagse voorvallen uit een
rijke wereld die zelfs onze verbeelding te boven gaat: het geven van geschenken, de
reïncarnatie-idee, het belang van het afleren, de humor in de filosofie, het verdriet.
Maar ook ‘filosofischer’ thema's zoals de voorgeschiedenis van het waarheidsbegrip,
de verhouding tussen crisis en cultuur, de schaamte en de erotiek vormen het voorwerp
van zijn aandacht. Een zeer mooi essay over de verhouding tussen natuur en conventie
of gegevenheid en maakbaarheid van de culturele wereld volgens de sofisten, sluit
de bundel af.
Volgens Verhoeven is filosofie een moment van radicalisering van de
verwondering. Dit vraagt om een houding van belangeloos verwijlen. De auteur is
hierbij ten zeerste bekommerd om een zuivere communicatie die vertrouwen,
integriteit en eerlijkheid als basis heeft. De achterdocht wijst hij af als een gifinjectie
met een ambivalent karakter. Een goede communicatie dient ook elke dogmatische
of ideologische verenging van de realiteit te vermijden. De beklemtoning van de
respectvolle receptiviteit tegenover de broosheid van het bestaan kan echter een
nostalgische gelatenheid en passiviteit als keerzijde hebben. Voor de lezer die dit
boek ter hand neemt, is een groot deel leesvreugde weggelegd. Eén enkele keer wordt
hij ontgoocheld wanneer open deuren op een diepzinnige wijze worden ingetrapt.
Luc Anckaert

Ecrits autobiographiques, Walter Benjamin, Christian Bourgois, 1990,
422 pp., FF. 160.
In deze bloemlezing zijn alle teksten van Benjamin samengebracht die in een of
andere vorm informatie verschaffen over zijn leven of zijn emoties, gevoelens of
affecties weerspiegelen. Ze variëren van een curriculum vitae tot reisdagboeken,
ideeënschema's, dromen, aantekeningen van gesprekken en zelfs een enkel gedicht.
Uit 1906 dateren zijn eerste reisaantekeningen, geschreven tijdens een jeugdvakantie
in Zwitserland. In oktober 1939, enkele maanden voor zijn dood, vertrouwde hij aan
Gretel Adorno de droom toe waarmee zijn persoonlijke geschriften worden afgesloten.
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De lange periode die deze beide data omsluiten, praktisch het hele leven van
Benjamin, en het verschil tussen de genres van de documenten waaruit deze
bloemlezing is opgebouwd maken dit boek tot een bonte mengeling van teksten
waarin de enige verbindende lijn gevormd wordt door de persoon van Benjamin zelf.
Maar onder al deze uiteenlopende toonzettingen en stijlen blijven we keer op keer
de sporen terugvinden van de ideeën en intuïties die uiteindelijk in het theoretisch
werk van Benjamin hun weg zouden vinden.
Fascinerend is bijvoorbeeld het dagboek dat Benjamin bijhoudt tijdens een reis
naar Italië in 1912, waarin we kennis maken met de jonge student die hommage
brengt aan de werken van de hogere cultuur, maar tegelijkertijd - bijna steeds met
een zekere onhandigheid en tegenzin - de confrontatie moet aangaan met het Italiaanse
volksleven. In de Berlijnse kroniek, de eerste versie van wat later Kindsheid in Berlijn
zal worden, vertelt Benjamin met een zekere weemoed en grote vaardigheid de
herinneringen aan zijn kindertijd. Tussen de notities uit de jaren dertig komen thema's
naar voren die we ook uit zijn theoretisch werk zo goed kennen: esthetische problemen
als die van de functie van het schrift en de schrijver, de conceptie van de geschiedenis
als oorsprong en niet als evolutie, en een zekere mystieke interpretatie van de
werkelijkheid. Anderzijds komen we er ook keer op keer zijn persoonlijke obsessies
in tegen: zijn vermoeidheid, kwets-
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baarheid, het gevoel gefaald te hebben in zijn liefdesrelaties en het thema van de
dood en de zelfmoord. In de laatste aantekeningen, geschreven gedurende zijn Deense
verblijf in het huis van Brecht, legt Benjamin niet alleen getuigenis af van het respect
en de genegenheid die hij tegenover zijn gastheer gevoelt, maar ook van hun
theoretische verschillen van inzicht en hun politieke overeenstemming. Beiden waren
overtuigd van het fiasco van de Russische revolutie en van de ellende die Duitsland
voor de toekomst in petto hield.
Charo Crego

Godsdienst
Om een verstaanbare bijbel: Nederlandse bijbelvertalingen na de
Statenbijbel, A.W.G. Jaakke & E.W. Tuinstra (red.), Nederlands
Bijbelgenootschap, Haarlem / Belgisch Bijbelgenootschap, Brussel, 1990,
403 pp., f 59,50.
Dat niet alleen het vervaardigen van een bijbelvertaling telkens weer een project van
lange adem is, maar ook het beschrijven van die processen, bewijst deze in
verschillend opzicht monumentale uitgave over 350 jaar bijbelvertalen in ons
taalgebied. Oorspronkelijk was het de opzet om deze studie te laten verschijnen in
1977, bij het vijfde eeuwfeest van de Delftse Bijbel. Toen dit door ziekte van de toen
nog enige auteur niet haalbaar bleek, werden verscheidene ter zake kundige auteurs
aangezocht om het werk te presenteren bij gelegenheid van 350 jaar Statenvertaling
in 1987. Uiteindelijk is dit standaardwerk los van welke herdenking dan ook
verschenen, hetgeen m.i. het voordeel heeft dat het niet ten onder is gegaan in de
lawine aan publikaties die in 1987 het licht hebben gezien.
In deze bundel wordt een deskundig overzicht geboden van alle bijbelvertalingen
of gedeelten ervan die na 1637 in ons taalgebied gereed zijn gekomen. Het
openingsartikel van prof. dr. O.J. de Jong schetst het historisch kader, en wordt
gevolgd door - vaak per kerkgenootschap geordende - overzichten: luthers,
oud-katholiek, joods, vrijzinnig protestants, streng orthodox. De rooms-katholieke
bijbelvertalingen in genoemde periode worden op boeiende wijze beschreven door
prof. dr. Nico Tromp. Over eventuele Vlaamse vertaalinitiatieven anders dan uit
rooms-katholieke kring hult deze bundel zich in een volstrekt stilzwijgen. Behalve
Tromp doet geen van de overige auteurs daarover enige mededeling. Of dit ook
conform de historische werkelijkheid is, kan ik thans niet beoordelen. Is er
bijvoorbeeld vanuit de joodse geloofsgemeenschap(pen) in Antwerpen nooit iets
ondernomen?
De studie sluit af met een viertal registers die meer dan honderd pagina's beslaan:
een chronologisch overzicht (pp. 294-350) van alle uitgaven sedert 1637, een register
van meerdelige werken (pp. 350-369), een register van auteurs die tussen 1638 en
1982 bijbelvertalingen hebben gepubliceerd (pp. 369-384) en tenslotte een register
dat per bijbelboek geordend is (pp. 384-401). Bij deze registers moet ik helaas
vaststellen dat het nut ervan zeer beperkt is. Nergens wordt namelijk aangegeven of,
en zo ja, waar de betrokken vertaler(s) en/of bijbelvertaling(en) in deze studie nader
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aan de lezer worden voorgesteld. Zo kan men bijvoorbeeld Aegidius de Witte
opzoeken (pp. 383-384) en daar vernemen dat hij in de jaren 1696-1717 diverse
deelvertalingen heeft gepubliceerd, zonder dat men vervolgens wordt ingelicht in
welk artikel deze vertaler nader aan ons wordt voorgesteld. Na enig zoeken blijkt hij
besproken te worden onder de rubriek ‘oudkatholieke bijbelvertalingen’ (pp. 137
e.v.). Jammer vind ik ook dat de personalia van de meewerkende auteurs nergens
zijn opgenomen.
Deze punten van detailkritiek mogen echter geen eigen leven gaan leiden; ze doen
niets af aan een hoogstaand, wetenschappelijk verantwoord standaardwerk dat een
boeiende periode van onze taal, cultuur en onderlinge kerkelijke twisten in beeld
heeft weten te brengen.
Panc Beentjes

Tora met hart en ziel. Artikelen aangeboden aan Yehuda Aschkenasy bij
zijn 65e verjaardag, Ido Abram, Leo Bakker, Marieke den Hartog e.a.,
Gooi & Sticht, Hilversum, 1989, 379 pp., f 37,50 (Verspreiding in België:
Liprobo, Mechelen).
Rabbijn professor Yehuda Aschkenasy bekleedde gedurende bijna twintig jaar een
heel unieke leerstoel. Hoogstwaarschijnlijk
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was hij de enige rabbijn ter wereld die een ordinariaat vervulde aan een katholieke
theologische universiteit; en dat niet alleen te Amsterdam, zoals de achterflap van
dit boek ons wil doen geloven, maar ook te Utrecht. In die twee decennia heeft hij
een uitgelezen schare leerlingen opgeleid, die thans zijn onderwijs in de joodse traditie
op inspirerende wijze verder verbreiden. Deze feestbundel is daarvan een
onomstotelijk bewijs. Een grote verscheidenheid aan onderwerpen die is gegroepeerd
in vier secties (Leven in een verscheurde geschiedenis - Studie van de joodse traditie
- Tora in het christendom - Het probleem van de moderne geschiedschrijving) legt
getuigenis af hoe essentieel de joodse traditie is voor hen die op een of andere wijze
professioneel bezig (willen) zijn binnen de christelijke theologie.
Behalve zijn leerlingen komen ook collega's uit binnen- en buitenland aan het
woord. Bij een paar van deze bijdragen kreeg ik echter het gevoel dat ze niet
uitdrukkelijk voor deze feestbundel zijn geschreven, waardoor er op die momenten
een vreemde afstandelijkheid in het boek binnensluipt.
Tot slot een merkwaardig detail op het omslag dat mij trof: waarom zouden uit de
titel de woorden ‘met hart’ in een kleiner lettertype zijn gezet? Wie Aschkenasy ook
maar enigszins kent weet dat er in dat opzicht van geen verschil sprake is.
Panc Beentjes

De droom in de woestijn, Evert Hartman, Lemniscaat, Rotterdam, 1989,
264 pp. (Verspreiding voor België: Denis en Co, Deurne, BF. 560).
Toen ik in dit tijdschrift (juni 1989) de vorige publikatie (Het bedreigde land) van
deze schrijver besprak, uitte ik reeds het vermoeden dat ‘er binnen redelijke termijn
een vervolg op zou verschijnen’ (p. 857). Dit is dus thans inderdaad gebeurd en
wederom volgen we Mattanja die - inmiddels ietsje ouder geworden - zich samen
met zijn broer Uria bij de bende van David heeft aangesloten en in deze nieuwe
context allerlei gevaarlijke situaties meemaakt. Het verhaal - dat in grote lijnen 1
Samuël 23-31 volgt - sluit af op het moment dat David in Hebron als opvolger van
Saul tot koning uitgeroepen gaat worden. Ook nu dus weer een open einde, waardoor
ik het vermoeden krijg dat de auteur van zins is tenminste een trilogie te schrijven.
In het volgende deel zullen we dan ongetwijfeld het huwelijk van Uria en Bathseba
meemaken, gevolgd door Davids intriges om deze vrouw tot de zijne te maken.
Eigenlijk ben ik reuze benieuwd welke rol Mattanja bij dit alles zal gaan spelen.
Bij dit spannende boek - dat wederom door alle gezinsleden gretig is gelezen passen tot slot enkele opmerkingen. Ik kan maar niet wennen aan het relatief vaak
gebruiken van de Godsnaam (geschreven als Jahwe). Naar mijn mening introduceert
de schrijver op deze wijze bij kinderen - want voor hen is het boek bestemd - een
naam, waarvan (1) het uitspreken bij het joodse deel van de bevolking als blasfemie
geldt en waarvan (2) het gebruik bij het rooms-katholieke publiek in de komende
jaren - met name door de KBS en VBS - met alle mogelijke middelen teruggedrongen
zal gaan worden. Naast deze principiële kwestie nog een tweetal
godsdienst-historische vragen tot besluit. Werd de sabbat (en de sabbatreis) ten tijde
van David al gepraktiseerd (p. 196) en knielde het volk bij het raadplegen van de
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efod (p. 53)? Of speelt hier de christelijke interpretatie van het jodendom de
boventoon?
Panc Beentjes

Bezinningen bij ‘gods woord van dag tot dag’, Jos Van der Veken e.a.,
Katholieke Bijbelstichting, Boxtel / Brepols, Turnhout, 1989, 750 pp., f
39,50.
Naast de Schriftteksten die in de zondagse eucharistievieringen worden gelezen (de
zgn. driejarige A-, B-, C-cylus) bestaat er een vergelijkbare tweejarige cyclus voor
de weekdagen. Deze lezingen zijn te vinden in de - eveneens door KBS en Brepols
verzorgde - uitgave Gods Woord van Dag tot Dag (besproken in december 1989,
pp. 272-273). Aansluitend bij deze uitgave is nu door de Norbertijnen van Postel bij gelegenheid van het 850-jarig bestaan van de Abdij - een boek samengesteld met
bezinningen op deze Schriftlezingen voor de weekdagen.
Zo biedt deze publikatie in de eerste plaats de mogelijkheid tot een meditatieve
handreiking bij het evangelie van de weekdagen. Daarenboven mag men ook niet
vergeten dat er steeds meer gelovige leken nodig zijn om gedurende de weekdagen
noodgedwongen de gebedsdiensten te leiden. Ook voor deze groep kan dit boek
goede diensten bewijzen. Tenslotte bieden deze Bezinningen ook nog de mogelijkheid
tot het systematisch
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en cursorisch lezen van elk der evangeliën binnen de eigen persoonlijke kring.
Vier monniken tekenden ieder voor een periode van gemiddeld tien weken, zodat
de lezer niet een versnipperd commentaar voor ogen krijgt, maar met consistente
gehelen te maken heeft. Wie het boek aan iemand ten geschenke zou willen geven
kan behalve uit deze paperback-editie ook kiezen uit een gebonden kunstlederen
uitgave en een in leer gebonden (duur) exemplaar.
Panc Beentjes

Exodus. Verhaal en leidmotief, Marc Vervenne (red.), Acco, Leuven /
Vlaamse Bijbelstichting, Leuven 1989, 175 pp., BF. 465 (Verspreiding
voor Nederland: Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, f 25,75).
Dit boek bundelt de voordrachten die op 18 en 19 augustus 1988 werden gehouden
voor de afdeling Bijbel van het Vliebergh-Sencie Centrum. Vanuit verschillende
invalshoeken (literair, historisch, theologisch) wordt vooral aandacht geschonken
aan het eerste deel van het bijbelboek Exodus (Ex. 1-14) en de doorwerking ervan.
Marc Vervenne opent de bundel met een uiterst lezenswaardig algemeen overzicht
van de standpunten die in het onderzoek van de Pentateuch tot nu toe naar voren zijn
gebracht. Na lezing van deze bladzijden is men weer helemaal bijgepraat. Intrigerend
is de bijdrage van Henk Jagersma naar de oorsprong van Mozes. Was hij nu een
Israëliet of een Egyptenaar en wat betekent dat voor zijn rol in geschiedenis en traditie
van Israël? Iets minder boeiend is het artikel van Johan Lust over de geboorte van
Mozes en de structuur van Ex. 1-6. Olav-Emiel Van Outryve weet duidelijk te maken
dat ons spreken over de tien plagen de bijbeltekst van Ex. 7-11 nogal geweld aandoet,
aangezien het veeleer handelt over tekens. Marc Vervenne plaatst vervolgens
kanttekeningen bij het Zeeverhaal (Ex. 13,17-14,31), het onderwerp van zijn Leuvense
doctorthesis uit 1986. Hier wordt deze auteur voor zijn lezers soms wel wat al te
technisch. Ook had hij nog wat meer aandacht mogen besteden aan de theologische
achtergronden van de ineenvlechting van de twee verhaalredacties. Het opstel van
Georges De Schrijver over Exodus en bevrijding in de bevrijdingstheologie wordt u
bij deze van harte aanbevolen. Het maakt op uitstekende wijze duidelijk waarom het
Vaticaan zo'n bezwaar maakt tegen de actuele en existentiële zienswijze(n) van de
Latijnsamerikaanse bevrijdingstheologen. De bundel wordt afgesloten met een
intrigerende bijdrage over Mozes en de profeten van Johan Lust. Helaas gaat deze
exegese van Hosea 12,1-13,2 niet echt diep in op de banden die de perikoop met
Exodus heeft (cfr. Hos. 12,10.14), maar blijft teveel steken in een aantal problemen
die de Hoseapassage van oudsher oproept. Ondanks het feit dat ik hier en daar een
kanttekening heb geplaatst, biedt dit boek als totaal zeker een geslaagde kennismaking
met een geladen begrip uit Schrift en traditie.
Panc Beentjes

Geschiedenis
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Lust, dood en duivel in de literatuur van de romantiek, Mario Praz,
vertaling Anton Haakman, Agon, Amsterdam, 1990, 576 pp., BF. 1.495.
Zestig jaar na zijn verschijnen komt het werk van Mario Praz weer in het nieuws
door de eerste Nederlandse vertaling ervan. Praz schreef in het Italiaans, maar tot nu
toe werd bij ons vooral The Romantic Agony, de Engelse vertaling gelezen.
Praz wilde in zijn ophefmakende boek de ‘donkere’ kant van de Romantiek
beschrijven. In enkele hoofdstukken schetst hij de bijna dialectische ontwikkeling
van het lelijke als nachtkant van de overdreven bewieroking van het schone, en de
artistieke realisatie van die omslag in talloze vormen van sadisme, masochisme,
heiligschennis en blinde vernietigingsdrang waaraan de schoonheid is uitgeleverd.
Alles wat kan kwetsen, wordt om het duistere genot dat die kwetsuur voor schepper,
lezer of toeschouwer betekent, gecreëerd en geconsumeerd.
Dat het boek bijna zestig jaar lang een (schandaal)succes beleefde, is niet
verwonderlijk; met een bewonderenswaardige eruditie verzamelt en vergelijkt Praz
een immense massa materiaal die qua vindingrijkheid, perversiteit en kwaliteit de
hedendaagse porno ruim overtreft. Toch heeft het werk de tand des tijds niet helemaal
doorstaan. In
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zijn inleiding geeft Praz een spitsvondige, maar zo vage omschrijving van romantiek
dat dit begrip terzelfdertijd een opvallende uitbreiding in tijd en een verenging in
thematiek ondergaat: de romantische houding loopt van de klassieken tot Gide (met
de Sade, Swinburne en Baudelaire als hoogtepunten), maar Praz heeft alleen oog
voor een beperkt en negatief aspect - al krijgt dat door de artistieke inventiviteit
originele emanaties. De werken worden niet geselecteerd voor hun kwaliteit, maar
om hun mentaliteit; Praz beschrijft en citeert, gooit meesterwerken en triviaalliteratuur
door elkaar, houdt biografie en werk nooit uit elkaar, en is ook een typisch voorbeeld
van de (hypocriete?) moraalridder die met opgeheven vinger de perversiteiten
veroordeelt, maar ook weet hoe het publiek ervan smult.
Interessanter blijft de vaststelling dat in een tijd die veel moralistischer en
repressiever was dan de onze, vele kunstenaars bereid waren alle toenmalige normen
overboord te gooien, en dat dat meer effect had dan nu: er waren nog echte heilige
huisjes, de schepper kon nog echt nieuwe wegen bewandelen (al wijst Praz graag op
historische parallellen), en de recipiënt werd nog echt gechoqueerd. Tegenwoordig
moet je het in het Westen met minder doen.
Jaak De Maere

Das feine leben auf dem lande, Mark Girouard, Campus, Frankfurt/New
York, 1989, 382 pp., DM. 98.
The fashioning and functioning of the british country house, g.
Jackson-Stops e.a. (red.), National Gallery of Art, Washington, University
Press of New England, Hannover en Londen, 1989, 417 pp., £35, $50.
Mark Girouards boek over de geschiedenis van het Engelse landhuis verscheen
inmiddels al weer twaalf jaar geleden. De Duitse vertaling die nu van het boek is
uitgebracht biedt de gelegenheid tot een hernieuwde kennismaking met deze
voortreffelijk geschreven studie over de architectonische ontwikkeling van deze
symbolen van landadellijke macht, direct verweven als deze ontwikkeling was met
de veranderende economische, sociale en culturele omgeving waarin de Engelse
bovenklasse zich bewoog.
Daarmee is dit boek veel meer geworden dan alleen de geschiedenis van een
bepaald type bouwwerk in een bepaalde uithoek van Europa. Veeleer heeft men
hierin een soort regionale cultuurgeschiedenis in handen, die op zeer specifieke, maar
uiterst prikkelende wijze aankijkt tegen de mentaliteitsgeschiedenis van de afgelopen
tien eeuwen. Girouard is een knap verteller en suggestief beschrijver, en men ziet de
landhuizen in de loop der eeuwen letterlijk in hun vorm en plattegrond veranderen
als antwoord op de veranderde omstandigheden. Men ziet in de loop der eeuwen de
Hall samenkrimpen, terwijl de Salon groeit (als teken van een groeiende scheiding
tussen hoofdbewoners en de stand van pachters en bedienden) waarna het landhuis
aan het eind van de 18e eeuw wordt voorzien van een opeenvolging van salons, om
de inmiddels in de mode gekomen parties te kunnen herbergen, en de gasten met
pronk en praal te verblinden.
Er zijn weinig aspecten die Girouard niet aanraakt. Keukens en kooktechnieken,
mechanische verlichting van het huishouden, wintertuinen en zelfs het probleem van
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het zwembad komen in zijn boek aan de orde. Op meesterlijke wijze weet hij al deze
elementen ineen te vlechten tot een verhaal dat men ademloos uitleest en dat
voortdurend nieuwe, verhelderende verbanden legt. Hoe opvattingen over de moraal
en de inrichting van de bediendenvleugel, of het latere huwelijk van de adellijke
zonen en de opkomst van de rookkamer met elkaar samenhingen, worden door
Girouard soms uitvoerig, soms terloops, maar altijd onderhoudend, scherpzinnig en
instructief verteld.
In 1986 werd in Washington een reeks seminaries gehouden over de vormgeving,
de maatschappelijke rol en culturele betekenis van het Engelse landhuis, waarvan
de voordrachten nu in een al even rijk geïllustreerd boek bijeen zijn gebracht. Zoals
te verwachten valt, is de onderwerpkeuze hier veel verder toegespitst, en mist men
vooral in de kunsthistorische opstellen (die ruim de helft van de bundel uitmaken)
de sociale en economische invalshoek waarmee Girouard aan zijn beschrijvingen
vaak zoveel extra betekenis weet te verlenen. Deze laatste is in dit boek aanwezig
met een opstel over de verhouding tussen landhuis en plattelandsstad:
werk-in-voorbereiding, zoals hij zelf aankondigt, voor zijn boek over de Engelse
stad, dat inmiddels reeds is verschenen en zelfs al in het Duits vertaald. Een
slotgedeelte van de bundel is gewijd aan het onvermijdelijke thema van de Engelse
tuin, waarvan vooral de Italiaanse wortels worden benadrukt.
Ger Groot
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Politiek
Herinneringen aan mijn vader, Sergej Chroesjtsjov, Bruna, Utrecht, 1990,
320 pp., BF. 700.
De figuur van Nikita Sergejevitsj Chroesjtsjov staat sedert enkele jaren weer in de
publieke belangstelling, niet alleen hier maar vooral ook in de Sovjetunie zelf. Het
aantreden van Mikhail Gorbatsjov als nieuwe sterke man en de hervormingspolitiek
die hij voorstaat, zijn daaraan zeker niet vreemd.
Het voorliggend boek, van de hand van zoon Chroesjtsjov handelt over de laatste
jaren van de later verguisde Kremlinleider. Centraal in het boek staan de
samenzwering tegen en de afzetting van Nikita Chroesjtsjov. Aan de basis van het
groeiende ongenoegen tegen het beleid van Chroesjtsjov lagen verschillende oorzaken.
‘Hij begreep dat het oude economische systeem niet werkte en ook niet meer kon
werken. Hij zocht koortsachtig naar een model waardoor het economische mechanisme
beter zou functioneren...’ (p. 23).
Plannen tot decentralisatie en meer produktiviteit, vooral in de landbouw
(Chroesjtsjovs stokpaardje), betekenden echter een beknotting van de macht van de
centrale bureaucratie. Ondanks het inzicht dat het bestaande systeem niet werkte,
konden er geen nieuwe ideeën tot stand komen. Enerzijds ‘omdat mijn vader daar
zelf niet toe in staat was, anderzijds omdat het almachtige bureaucratische apparaat
hem niet toestond te ver te gaan’ (p. 292).
Dat apparaat was machtig, te machtig zou later blijken. Chroesjtsjovs plannen om
naast de economie, ook de privileges van het partijapparaat aan te pakken, zorgde
voor verbittering. Zijn bemoeizucht - Chroesjtsjov mengde zich met alle kwesties irriteerde zijn collega's.
Chroesjtsjov kreeg de rekening voor zijn al te grote hervormingsdrift op 14 oktober
1964 gepresenteerd. Breznjev en zijn medestanders-samenzweerders overlaadden
hem met alle beleidsfouten die ze konden vinden.
Na zijn afzetting wordt Chroesjtsjov langzaam maar zeker een ‘non-person’ iemand die uit het publieke leven en zoveel mogelijk uit het geheugen van de
Sovjetbevolking gebannen wordt. Onder Breznjev, die door de auteur wordt
afgeschilderd als een laffe carriërist, worden de onder Chroesjtsjov ingezette
hervormingen langzaam teruggedraaid.
De periode van stagnatie wordt maar gestopt met het aantreden van Gorbatsjov.
Diens ‘perestrojka is een logisch gevolg op de ervaringen van die tijd’. Het boek wil
dan ook de ‘nog steeds actuele gedachten van Chroesjtsjov opnieuw onder de aandacht
brengen en op die manier ‘een steentje bijdragen tot de zaak van de perestrojka’ (p.
292).
Erik Brusten

De nieuwste wereld. Europa na het communisme, Andre Leysen, Lannoo,
Tielt, 1990, 87 pp., BF. 398.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

Andre Leysens nieuwste boek vindt veel weerklank en kopers. Is het omdat de auteur
een mediafiguur is die nooit om een stunt verlegen zit, omdat hij als belangrijke
‘captain of industry and finance’ een lange arm heeft in binnen- en buitenland, of
omdat hij echt veel te zeggen heeft?
Leysen is in elk geval niet bang om onderuit te gaan; wie de recente ontwikkelingen
in Oost-Europa behandelt, kan elke dag weer door nieuwe verrassende gebeurtenissen
worden achterhaald en in het ongelijk gesteld. Hij presenteert de lezer de opvattingen
van de zachte rechterzijde (op p. 40 situeert hij de waarheid ‘ietwat rechts van het
midden’), en doet dat overzichtelijk, vrij evenwichtig, met eruditie en persoonlijke
betrokkenheid.
Nadat links jarenlang het morele gelijk voor zich opeiste zijn de bakens nu naar
rechts verplaatst. En Leysen verkoopt zijn rechtse meningen wat al te gemakkelijk
voor onaantastbare waarheid. Een boekje van 87 pagina's dat Europa in verleden,
heden en toekomst wil samenvatten, moet wel generaliseren en simplifiëren, maar
de vereenvoudigingen moeten wel netjes blijven.
Om te beginnen: Wat is Europa? Het is geen geografisch gegeven: zolang een land
communistisch is, behoort het niet tot Europa (p. 22). Voor de toekomst spreekt
Leysen over een macht ‘van de Atlantische Oceaan tot aan de Oeral’, en zelfs van
een samenwerkingsverband van ‘San Francisco tot Wladiwostok’ (p. 86). Een
constante in de Europese geschiedenis was en is de bedreiging uit het Oosten (p. 22;
had het Oosten overigens niet meer reden om zich door het Westen bedreigd te
voelen?). Europa is blijkbaar ook een mentale eenheid die steunt op Helleense
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en Romeinse tradities (welke?), en die steeds een evenwicht tussen vrijheid en
gelijkheid nastreeft.
Vaagheid is dus troef. Maar veel concreter wordt Leysen als hij zijn verlangen
naar Europese eenheid ontvouwt, die na de val van het communisme grote
perspectieven krijgt. De auteur beschouwt zijn verlangen als
werkelijkheid-in-de-toekomst; net als de marxisten doet hij of hij de loop van de
geschiedenis kan voorspellen, en zijn apodictisch-vanzelfsprekende toon wekt ergernis
(p. 28; afwijzing van Margaret Thatcher, p. 75).
Hij verwerpt modellen uit het verleden; autoritaire systemen beantwoorden niet
aan onze ‘Europese wezensaard’ (p. 22 - Wat is die ‘wezensaard’ dan wel? En heeft
Europa veel langer in autoritaire dan in democratische systemen geleefd?). De landen
moeten hun oude twisten vergeten, en via samenwerking uitgroeien tot een
wereldmacht (hij vergeet daarbij dat Europa eeuwenlang de toen gekende wereld
beheerste terwijl de Europese landen elkaar bitter bestreden); die macht steunt ‘op
het menselijke kapitaal en de technologische basis van Europa en Noord-Amerika
en op de grondstoffenrijkdom van Siberië’ (p. 86). De traditionele ideologieën, en
zeker het communisme met zijn onpraktisch economisch model en zijn verwrongen,
kruiperig menstype (bestaat dat dan niet in het Westen?) hebben afgedaan, de
‘volksdemocratieën’ worden lid van westerse organisaties (Leysen schetst
overgangs-modellen voor de Sovjetunie, Polen en de DDR), en de economische
mogelijkheden zijn onbegrensd - en daar gaat het om (impliciet maar onmiskenbaar
beschouwt Leysen het ongebreidelde consumentendom als het ideaal).
Zeer onduidelijk blijft zijn visie op een aantal cruciale problemen: de manier
waarop de pas verworven vrijheid in het Oosten politiek gestalte krijgt
(beginselverklaringen zijn niet voldoende, de situatie in Roemenië en Bulgarije
bewijst dat!), de vraag naar het nieuwe Duitsland en zijn pretenties, de vraag of de
gemiddelde Europeaan aan Europa een boodschap heeft (wie is enthousiast voor
Europese verkiezingen?), de vraag of het centrale beginsel van de individuele
ontplooiing geen onoverkomelijke hinderpaal is voor het hier vereiste
saamhorigheidsgevoel.
Leysens boek spoort aan tot kritische reflectie en tegenspraak; bijna elke bewering
roept reserves op. Overtuigend is het niet; daarvoor wil het in te korte tijd te veel
bewijzen. Het geschetste perspectief is interessant, maar alleen de tijd kan raad
brengen - en een waarzegger is ook A. Leysen niet.
Jaak De Maere

Literatuur
De bellarosa connectie, Saul Bellow, vertaald door R.P. Meijer, Agathon,
Houten, 1990, ISBN 90-269-5188-4, 112 pp., BF. 350.
In De Bellarosa connectie stelt Saul Bellow twee leefwerelden tegenover mekaar:
de Europese traditionele joodse cultuur tegenover de Amerikaanse verbastering ervan.
De ik-verteller van deze novelle - net als Bellow een kind van Russisch-joodse
immigranten - behoort duidelijk tot de tweede categorie: ‘Wij groeiden op met een
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grotere verscheidenheid van invloeden en gedachten - wij waren de kinderen van de
grote democratie, opgevoed tot gelijkheid, en we leefden ons uit zonder ingeperkt
te worden door omheiningen (...) Waren wij lichtzinnig? Geen twijfel aan. Maar er
stonden geen veewagens te wachten om ons naar kampen en gaskamers te brengen’
(p. 29). De verhaalstof zet zich in beweging wanneer de jonge protagonist voorgesteld
wordt aan de neef van zijn stiefmoeder: Harry Fonstein - ‘Een man die verdriet kent.
Geen tijd voor beuzelingen of stupide gelach, voor ijdelheden en speelsheid, voor
muurtjesklimmen, voor verwijfdheid of kinderachtig geklaag’ (p. 28). Fonstein
ontsnapte met de hulp van een ondergrondse organisatie uit het nazistische Europa
van de Tweede Wereldoorlog. Vreemd genoeg is nu juist de leider van deze
organisatie, Billy Rose, hét boegbeeld van de veramerikaniseerde jood: een naam
uit de amusementsindustrie die met alle middelen de joodse zaak steunt hoewel het
wezen van die joodse identiteit hem eigenlijk vreemd is geworden. Fonstein stelt
alles in het werk om Rose persoonlijk te danken voor zijn redding maar deze laatste
wijst halsstarrig elke ontmoeting af.
De ik-figuur is meer getuige dan protagonist van de gebeurtenissen; hij is de stichter
van een zeker Mnemosyne Instituut dat geheugentraining propageert en verkoopt,
en het is vanuit deze thematische invalshoek dat hij de verschillende vergeefse
pogingen van
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Fonstein en zijn vrouw om Rose te ontmoeten rapporteert.
De Bellarosa connectie heeft mij echter slechts matig kunnen boeien; Bellow
slaagt er niet helemaal in de culturele tegenstelling die hem zo fascineert ook voor
de lezer tot leven te brengen. Hij valt nogal eens in herhaling en daarenboven is ook
de taal van vertaler R.P. Meijer niet echt overtuigend: het snelle en gevatte
Amerikaans van Bellow heeft hij omgezet naar een soort gevat Nederlands dat een
beetje ziel mist.
Voor Saul Bellow-liefhebbers zal dit niet echt een bezwaar zijn, maar de andere
lezers raad ik aan een van de vroegere, meer lijvige werken ter hand te nemen. Die
zijn in paperback verkrijgbaar bij dezelfde uitgeverij.
Erik Martens

Laurentiustranen, J. Rentes de Carvalho, Arbeiderspers, Amsterdam,
1990, 157 pp.
De Portugees J. Rentes de Carvalho woont al vele tientallen jaren in Nederland.
Hoewel er in zijn geboorteland weinig werk van hem is gepubliceerd - anders dan
in Nederland, waar nagenoeg zijn hele oeuvre uitgegeven werd - moet Rentes de
Carvalho beslist als een Portugees en niet als een Nederlands schrijver worden gezien,
zoals blijkt uit zijn onderwerpskeuze in de verhalenbundel De juwelier en de romans
Montedor en O Rebate. Dit laatste boek dateert uit 1971 en is nu in het Nederlands
verschenen onder de titel Laurentiustranen.
Het boek beschrijft, net als Gerrit Komrij's recente roman Over de bergen, het
leven in een afgelegen en achtergebleven Portugees dorp. Laurentiustranen kan
misschien het beste gekarakteriseerd worden als een gemoderniseerde naturalistische
roman. Het hele boek is in feite een uitgebreide demonstratie van de stelling dat de
mens bepaald wordt door erfelijkheid en milieu. De bewijsvoering geschiedt in een
lange reeks min of meer samenhangende taferelen waarin roddels, een zelfmoord,
de hongerdood van een pasgeborene, een verkrachting en een collectief bezoek van
bijna de hele mannelijke dorpsbevolking aan een langstrekkend groepje hoeren tijdens
het feest van de heilige Laurentius slechts enkele episodes zijn. Als rode draad loopt
door het boek het verhaal van de terugkeer naar zijn geboortedorp van Abel Valadares,
die in Frankrijk met een rijke fabrikantendochter is getrouwd, een huwelijk overigens
dat nimmer geconsumeerd is. Deze française, Louise, provoceert met haar losse
manieren en uitdagende kleding de mannelijke bevolking van het dorp, laat zich
zonder al te veel tegen te stribbelen aanranden door een inheemse melkmuil, en weet
de gemoederen zodanig te verhitten dat zij en haar man zich gedwongen zien tot een
overhaaste vlucht uit het pasgebouwde, luxueus gemeubileerde tweede huis dat zij
in het dorp hebben laten bouwen.
Het Portugees van Rentes de Carvalho is buitengewoon elliptisch, en de tekst van
vertaler Harrie Lemmens, die met dit boek een wel zeer lastige klus onder handen
moet hebben gehad, is dan ook onvermijdelijk aanzienlijk langer en, helaas, explicieter
dan het origineel, waarin de spanning voor een groot deel berust op het feit dat er
heel veel onuitgesproken blijft. De oorspronkelijke Portugese uitgave bevatte ook
nog een twintigtal bladzijden Anotações, persoonlijke herinneringen van de schrijver
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aan de streek die hem tot dit boek inspireerde, gelardeerd met enige nu onvermijdelijk
ietwat gedateerde politieke beschouwingen. Een groot gemis in het ontbreken hiervan
echter niet.
Laurentiustranen deed mij, vooral door de gebruikte vertelprocédé's sterk denken
aan De Windmolen van de Spaanse Nobelprijswinnaar Camilo José Cela. Ook in die
korte roman wordt in een lange reeks losse scènes het leven in een geïsoleerd,
achtergebleven dorp geschetst. Waar Cela echter efficiënter, giftiger en met meer
distantie schrijft, daar is de roman van Rentes broeieriger, drukkender en, vooral,
minder frivool.
Ger Leppers

Duyvels end, T. Coraghessan Boyle, vert. Sjaak Commandeur, Contact,
Amsterdam, 1990, 458 pp., BF. 995.
Er zijn boeken die een lezer lijken te elektriseren, zodra hij ze begint of openslaat
waar hij bij het lezen gebleven was. Zo'n boek is Duyvels End van de Amerikaanse
auteur Coraghessan Boyle, bij mijn weten het eerste werk dat van hem in het
Nederlands verschijnt. Vóór dit werk moet hij al meerdere romans en verhalen
geschreven hebben (Descent of Man, Water Music, Budding Prospects); ik kende ze
niet en waarschijnlijk maakte dat de confrontatie met Duyvels End alleen maar
overrompelender. Want zelden ziet men een auteur een werk van een dergelijke
epische draagwijdte met zoveel
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kracht en meesterschap opzetten en in een ijzersterke greep tot een noodlottig einde
voeren.
Duyvels End omvat een tijdsbestek van meerdere eeuwen en een caleidoscopische
variëteit aan karakters, milieus en wereldvisies. Het staat gespannen tussen de
koloniale periode van de 17e eeuw, waarin Hollandse kolonisten in het Hudsondal
een nieuwe samenleving opbouwen, nog half verbonden met hun moederland maar
gevangen in een maatschappelijke rol- en machtsverdeling die tot een feodaler tijdperk
lijkt te behoren, en de roerige jaren van het derde kwart van de 20e eeuw: jaren van
communistenjacht en hippieprotest. Over die maatschappelijke spanningen gaat het:
spanningen tussen een dominante en een eeuwig-verliezende klasse, in dit boek
gerepresenteerd door de machtige familie Van Wart en het losersgeslacht Van Brunt,
beide aan hun eigen kant van de scheidslijn die zich met een onontkoombaar
determinisme door de hele geschiedenis handhaaft en het levenslot van de
opeenvolgende generaties genadeloos blijft bepalen.
De levensvisie van Boyle is hard in zijn geloof in de eeuwige strijd tussen macht
en onmacht, en illusieloos waar het de kracht tot morele integriteit en menselijke
transcendentie betreft. Hij maakt de verliezers niet beter dan ze zijn; de winnaars
trouwens ook niet. Hij registreert slechts met een blik aan gene zijde van goed en
kwaad, hoe wat lijkt te zijn voorbeschikt zich onafwendbaar ontrolt en de geschiedenis
zich ontvouwt als één aangehouden terugkeer van hetzelfde, die door individuele
beslissingen nauwelijks wordt beïnvloed. Zelfs wanneer de outsider Walter van
Brunt, telg van een naoorlogse verloren generatie, zijn vader terugvindt, bevrijdt hij
zich daarmee niet van een obsessie, maar raakt integendeel nog verder verstrikt in
de greep van verraad waarin zijn vader hem al voorging.
Boyle's pessimisme is van het meedogenloze soort, dat de lezer via zijn hamerende
proza (in de overrompelende rijkdom van Commandeurs vertaling) bestormt en
inneemt. Als het wijsheid is, wat dit boek overdraagt, dan is het de wijsheid van het
Nietzscheaanse soort, zoals zich dat maar zelden in de literatuur vertoont. Er zijn
minder monumentale voorgangers, minder grootse tradities en zeer zeker mindere
epigonen denkbaar.
Ger Groot

Vakwerk, David Lodge, vert. Harry Pallemans, Arbeiderspers,
Amsterdam, 328 pp., BF. 998.
Hoewel David Lodge al een handvol romans en een aantal literatuurtheoretische
publikaties op zijn naam had staan, brak hij in 1975 pas tot grotere bekendheid door
met zijn hilarische roman Changing Places, het universitaire leven aan beide zijden
van de oceaan op ironische, maar zeer doeltreffende wijze op de hak wordt genomen.
Lodge wist waarover hij schreef. Zelf had hij in een uitwisselingsprogramma het
Amerikaanse academische leven van nabij leren kennen, en als hoogleraar moderne
Engelse letterkunde in Birmingham waren hem de deugden en vooral ondeugden,
de voor- en vooral de tegenspoed van het Engelse faculteitsleven eveneens meer dan
vertrouwd. In deze sfeer heeft een belangrijk deel van zijn werk zich sindsdien dan
ook afgespeeld, tot aan zijn recente toneelstuk The Writing Game toe.
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Ook Vakwerk (Nice work) is gesitueerd in het imaginaire stadje Rummidge, met
haar moeizaam uit het economisch dal opklimmende bedrijfsleven en een universiteit
die langzaam in bezuinigingen ten onder gaat. Tussen die twee maatschappelijke
polen is Lodge's roman gesitueerd. Ter versterking van het wederzijds begrip zal een
representatieve manager een semester lang op de voet gevolgd worden door een lid
van het universitair personeel, die daarover wetenschappelijk verslag zal uitbrengen.
De taak valt toe aan de ambitieuze docente feministische literatuurtheorie Robyn
Penrose, die zeer tegen haar zin wordt uitgeroepen tot de ‘schaduw’ van Vic Wilcox,
directeur van een plaatselijke metaalfabriek.
De ontwikkeling van het plot is op zich tamelijk voorspelbaar en in de confrontatie
tussen beide werelden schrikt Lodge niet terug voor een stereotype hier en daar - die
overigens niet werkelijk storen, omdat het daarbij om vaak maar al te reële
eigenaardigheden gaat. De vinnige Robyn heeft dagwerk aan de deconstructie van
geslachtelijke vooroordelen en andere postmoderne taboes, en de ‘doener’ Vic vindt
haar in eerste instantie maar knap irritant. Doch geleidelijk aan verschuiven de posities
en maakt de tegenstelling zelfs even plaats voor een kortstondige passie, waarna elk
van beiden overigens weer keurig naar het eigen milieu terugkeert.
Met Vakwerk heeft Lodge een klassieke comedy of manners geschreven, waarin
tussen de regels en het plezier door een pijnlijk
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knappe analyse wordt gegeven van het ideologisch en economisch weinig stimulerende
academische leven van de jaren tachtig. De jonge, dynamische onderzoekster die
zich ziet afgeschreven als een lost generation, de ascetische hoogleraar die overstapt
naar het lokkende bedrijfsleven, de universitaire modes en het postmoderne bargoens:
het zijn stuk voor stuk raak getekende momenten van een nogal bitterkomische
werkelijkheid. Voor Vic Wilcox lijkt Lodge aanvankelijk dan ook meer sympathie
over te hebben dan voor de nogal onmogelijke Robyn, maar die schijn van
vooringenomenheid loochenstraft zichzelf onmerkbaarbaar. Het is voor de lezer
tenslotte geen verrassing meer, wanneer Vic voor de betweterige theoretica valt. En
dan kan het zelfs gebeuren dat diens fascinatie op minstens één lezer blijkt te zijn
overgeslagen...
Ger Groot

Haiti Cherie, Hans Christoph Buch, Suhrkamp, Frankfurt/Main, 1990,
248 pp.
Met als ondertitel Roman verscheen van de Duitse auteur Hans Christoph Buch, Haïti
Chérie, een boek dat zowel qua vorm als qua inhoud onwaarschijnlijk is. Op de
omslag doet uitgeverij Suhrkamp zeer enthousiast over de tweeledige compositie
van deze roman: hij zou uit een vrouwelijke en een mannelijke helft bestaan. Dat
klopt; het eerste boek draagt als titel ‘Erzählungen meiner Tante Erzulie’, het tweede
‘Die Herren der Finsternis’. Maar wat hebben beide delen met elkaar te maken? Niet
veel, zoals blijkt uit de inhoud.
In het eerste boek vertelt tante Erzulie in de vrouwelijke ik-persoon haar memoires
aan de mannelijke auteur. Zij is een tijdloze, eeuwig jonge en uiteraard mooie
luxe-hoer, die haar verhaal in 1492 - de verovering van Haïti door Columbus - laat
beginnen en via allerlei vermommingen in 1945 laat eindigen. Ondertussen heeft zij
zowat alle groten der aarde in en naast het bed welwillend terzijde gestaan en
tussendoor ook nog zowat alles uitgevonden. Met hetzelfde gemak is ze het lief van
de Jakobijner Sonthonax tijdens de Franse Revolutie, priesteres van de Voodoomagie,
schoonzoon (Why not?) van Karl Marx, dan weer Josephine Baker en tenslotte Hitlers
Eva Braun. Zelfs in het Antwerpse schipperskwartier heeft ze een tijdje ‘gewerkt’.
Deze onwaarschijnlijkheden worden bovendien met een zeer flauwe humor gekruid.
Een zogenaamd vrouwelijke erotiek, die mij eerder uit frustraties van de mannelijke
auteur lijkt voort te komen, is nooit ver weg.
Het tweede boek brengt verslag uit over de Duvalierdictatuur, die Haïti onder Papa
Doc en Baby Doc teisterde. Schokkende lectuur! Maar wat heeft dit eerder
essayistische gedeelte met het eerste deel te maken, behalve dat het zich ook in Haïti
afspeelt?
Peter Meukens
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Hedendaagse Britse literatuur. Roman, Poëzie en Toneel sinds 1945,
Herman Servotte, Guido Latré, An-Marie Lambrechts, Acco,
Leuven/Amersfoort, 1989, 204 pp., BF. 520.
Wie een degelijk, inleidend overzicht wil van de na-oorlogse Britse creatieve literatuur
kan in dit boek terecht. Het geeft een betrouwbaar en meestal vrij volledig beeld van
de belangrijke figuren in de drie voornaamste genres en van de stromingen en
tendensen waarin ze gesitueerd kunnen worden. Het deel over de roman valt op door
de korte maar rake typeringen van de vele besproken auteurs. Een overzicht zoals
dit moet noodzakelijk met ietwat schematische categorieën werken, maar soms leidt
dit tot wat ongelukkige etiketteringen: zo hoort Lawrence Durrells Alexandria Quartet
niet thuis onder ‘De realistische roman’, maar, zoals Servotte zelf tenslotte aangeeft,
bij de metafictie; Margaret Drabble zal zich wel niet gelukkig voelen met het bordje
‘feministe’ op haar rug en Doris Lessings Canopus in Argos serie is niet echt
science-fiction. De wenkbrauwen worden nog wat meer gefronst als we in hoofdstuk
2 ‘De wereld van de fantasie’ een auteur zoals John Le Carré naast P.G. Wodehouse
en Ian Fleming in dezelfde onderafdeling ‘De pure fantasie’ vinden, en dat blijft
bevreemdend, zelfs als je ‘pure fantasie’ definieert zoals Servotte dat doet. Gelukkig
doet de soms betwistbare classificatie zelden iets af aan de individuele beoordeling
van de auteurs. Een veel ernstiger bezwaar is voor mij de bibliografie ‘voor verdere
lectuur’ bij dit deel: die is uiterst summier en wat lukraak gekozen, wat toch een
tekort is in een overzicht dat de lezer precies tot verdere en grondigere kennismaking
wil aanzetten.
In het poëzie-overzicht volgt Latré een meer historische lijn van bij het modernisme
van Eliot en Yeats tot vandaag. Ook hier weer classificaties, waarvoor de auteur ech-
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ter vaak op door de critici gecreëerde bewegingen of scholen kan terugvallen. Veel
meer dan in het vorige deel worden de dichters vaak rond een centrale figuur
gegroepeerd, die dan wat meer aandacht krijgt dan de anderen en van wie sommige
gedichten meer gedetailleerd ontleed worden. Larkin is duidelijk de favoriet, maar
ook Ted Hughes and Seamus Heaney krijgen meer dan gewone aandacht. Het is
opvallend hoeveel concreter een bespreking wordt als ze gebeurt aan de hand van
een geciteerd gedicht of van zelfs maar enkele verzen.
An-Marie Lambrechts' behandeling van het theater heeft af en toe een meer
theoretische inslag: de invloed van een doctoraatsverhandeling is soms voelbaar.
Ook hier vindt de lezer weer goede typeringen van de voornaamste figuren, maar de
auteur heeft zich toch wel vaak nogal exclusief gericht op het bekendste stuk van de
besproken dramaturg, op het (eerste) stuk waarmee hij naam gemaakt heeft in de
theaterwereld. Een behoorlijk aantal van de besproken dramaturgen zijn ondertussen
reeds overleden of behoren zeker niet meer tot de jonge garde, maar het lijkt b.v. wel
alsof Osborne nog altijd niet veel meer geschreven heeft dan Look Back in Anger en
alsof Stoppard na Rosencrantz and Guildenstem are Dead er zelf ook het bijltje bij
neergelegd heeft. Een inleidend overzicht kan en moet niet exhaustief zijn, maar toch
zitten in dit deel enkele opvallende gaten. Belangrijke vrouwelijke auteurs in de toch
overwegend mannelijke theaterwereld krijgen van An-Marie Lambrechts niet veel
aandacht: Ann Jellicoe wordt enkel vernoemd, Joan Littlewood zit in een voetnoot
verborgen en Shelagh Delaney ontbreekt. Ook Whiting en Bolt hadden een plaatsje
moeten krijgen en Brendan Behan is alleen maar in een voetnoot te vinden: was hij
misschien te Iers voor dit Britse overzicht? - maar de Iers-Franse Beckett krijgt dan
weer heel wat ruimte. Belangrijke theaterauteurs zijn later in hun carrière naar TV
en/of film overgestapt, anderen hebben via (één van) die media een heel oeuvre
opgebouwd, maar over dit hele gebied is er bijna niets te vinden in dit overzicht.
Anderzijds wordt vrij gedetailleerd ingegaan op toneel dat politiek-maatschappelijke
boodschappen wil brengen.
In tegenstelling tot de politieke en economische macht van Groot-Brittannië na
de Tweede Wereldoorlog is de literatuur daar niet weggekwijnd, maar blijft ze boeien
door haar vitaliteit en diversiteit. Als kritische gids doorheen de veelheid van het
aanbod zal dit boek zeker dienstig zijn.
Guido Kums

Kunst
De Hollandse fijnschilders. Van Gerard Dou tot Adriaen van der Werff,
Peter Hecht, Rijksmuseum Amsterdam/Gary Schwartz/SDU,
Amsterdam-Maarsen/'s-Gravenhagen, 1989, 296 pp.
Bij levenstijd en nog tientallen jaren daarna genoot de Hollandse 17e eeuwse
schildersgroep die bekend stond onder de naam ‘fijnschilders’ een prestige dat dat
van Rembrandt of de Italiaanse schilders minstens evenaarde. In scherp contrast met
de bescheiden prijzen die betaald werden voor het werk van Vermeer steeg de
opbrengst van schilderijen van Gerard Dou of Frans van Mieris bij elke veiling verder
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de hoogte in. Zo'n 150 jaar later is er van hun werk in de Nederlandse schilderkunst
echter nauwelijks een spoor terug te vinden. De verzorgde stijl die zij hanteerden,
met zijn fijne, preciese penseelstreken, zijn liefde voor het detail, de elegance en le
beau fini en hun ideaal van strakke oppervlakten waarop geen stofdeeltje vat kon
krijgen worden na de achtereenvolgende bewegingen van de 19e eeuwse schilderkunst
nauwelijks meer gewaardeerd. Hoogtij viert sindsdien de losse streek, de pictorische
compositie, de persoonlijke toets, het spontane, authentieke thema; en daarmee deden
tot dan toe ten onrechte genegeerde schilders als Vermeer en Hals eindelijk hun
intrede in de geschiedenis van de schilderkunst.
Recentelijk heeft het Amsterdamse Rijksmuseum de sinds lang uit de mode geraakte
fijnschilders opnieuw uit het stof der vergetelheid naar voren gehaald met een
tentoonstelling van het werk van tien van hen. Tegelijk met deze expositie werd een
catalogus uitgebracht, die met zijn interessante toelichting en uiterst verzorgde
uitvoering het vluchtige karakter van een expositie duidelijk overschrijdt. Conservator
Peter Hecht heeft elk van de 62 geëxposeerde werken vanuit een absolute
onbevangenheid trachten te benaderen, vrij van elk historisch vooroordeel. In de
ontwikkeling van de groep onderscheidt hij drie etappen: de eerste komt
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exemplarisch naar voren in het werk van Gerard Dou, met zijn gedetailleerde
nabootsing van de natuur en zijn accumulatieve composities; in de opeenhoping van
weefsels en materialen lijkt hij slechts zijn eigen meesterschap te willen bewijzen.
De tweede wordt ingeluid door Frans van Mieris met een gecompliceerder compositie
en een neiging tot het anekdotische. De derde, tenslotte, wordt gekenmerkt door het
ideaal van het klassicisme en heeft nooit tot zeer gelukkige resultaten geleid, al wist
Van der Werff niettemin het niveau van zijn Italiaanse rivalen wel degelijk te
evenaren.
In zijn analyse van dit werk heeft de auteur zich begeven op alle paden die de
interpretatie hem toestond, gebruik makend van de historische gegevens waarover
hij beschikte, zijn kennis van technieken en vaardigheden, van vergelijkingen met
het werk van andere tijdgenoten en iconologische bronnen. Dat onderzoek heeft een
resultaat opgeleverd dat er in alle opzichten zijn mag. Hecht laat ons deze werken
daadwerkelijk op een andere wijze zien dan de inmiddels gevestigde canon wil, en
deze van binnenuit begrijpen, hoe vreemd en ongehoord hun codes inmiddels ook
geworden zijn.
Charo Crego
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[December 1990]
Bijdrage aan een discussie
Geloof en ervaring
Jaak Vandenbulcke
Verantwoord geloven is m.i. alleen mogelijk wanneer we, zij het slechts tastend,
kunnen aangeven bij welke menselijke ervaringen ons spreken over God aansluit en
wat het reëel in ons leven teweegbrengt. Geloof is meer dan een andere interpretatie
van wat niet gelovigen ook zien maar anders interpreteren. Mijn geloof is maar
verantwoord als ik duidelijk kan maken dat ik in de werkelijkheid iets meer zie, iets
meer dat er werkelijk in aanwezig is en dat ik er niet zomaar in leg. Dat betekent dat
ook niet-gelovigen ervoor vatbaar gemaakt kunnen worden en dat ik kan proberen
het hun te laten zien.
Dat ‘meer’ verschijnt echter altijd verhuld. Aanvaarding ervan vraagt een sprong.
Die sprong mag niet te vlug gemaakt worden. Ik moet kritisch blijven tegenover al
wat zich als God of goddelijk aandient, maar dat zich voor mijn ervaring niet weet
te verantwoorden. De autonomie van de menselijke ervaring kan ik niet prijsgeven.
Niet dat ik dan uitga van de allerindividueelste emotie van mijn allerindividueelste
ik. Wel van wat de grote mensengemeenschap via een wereldwijd en
geschiedenisomvattend gesprek als goed en waardevol ervaart. Als ik ook God naar
zijn geloofsbrieven vraag, stel ik de mens niet centraal, God blijft het centrum, maar
het betekent wel dat ik mijn zelfstandigheid niet opgeef. Als ik mijn zelfstandigheid
moet opgeven, dan hoeft het voor mij niet meer, dan is er van een echte ontmoeting
met God geen sprake meer.
Dat is de basisoptie van waaruit ik vertrek. Mijn denken over geloof en de
verantwoording ervan heeft te maken met de totale menselijke ervaring. Dat
uitgangspunt nu wordt uitgedaagd door twee min of meer recente Leuvense
publikaties, de ene van A. Vergote: Cultuur, Religie, Geloof1, de andere van A. Burms
en H. De Dijn: De rationaliteit en haar grenzen. Kritiek en deconstructie2. Volgens
Vergote zou ervaringsgeloof een verglijding van het echte geloof zijn. Het zou ertoe
leiden dat ik alleen maar geloof wat ik kan ervaren en zo ongemerkt
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verval in een religiositeit zonder een persoonlijke God. Mijn vraag is dan of ook míjn
benadering van het geloof vanuit de ervaring niet tot een persoonlijke God kan komen.
Vandaar mijn discussie met Vergote. Burms en De Dijn van hun kant beschrijven
het geloof als een sensibiliteitsfenomeen: een in de diepste ervaring aangegrepen
worden door de broosheid van het Leven. Dat is m.i. een benadering van het geloof
vanuit de ervaring. Maar in de ervaring zoals Burms en De Dijn die zien, schijnt een
persoonlijke God niet in het vizier te komen. Integendeel, zij willen de positieve
vulling van het begrip transcendentie, de transcendentie als onuitputtelijke rijkdom
van de werkelijkheid die zich altijd gedeeltelijk aan de ervaring onttrekt, vervangen
door een negatieve: de transcendentie van de wetenschap dat alle zin bedreigd is
door zinloosheid. Ook dat is voor mij een uitdaging. Kan ik duidelijk maken dat mijn
poging om zo dicht mogelijk bij de ervaring aan te sluiten, niet fataal moet leiden
tot het laten vallen van het begrip van een transcendente God? Opent de ervaring
wel een venster op de Onervaarbare, op Degene van wie we alleen - naar het woord
van Levinas - de door hemzelf bijna uitgewiste voetsporen vinden? Vandaar mijn
discussie met Burms en De Dijn. Zij voelen zich wetenschappelijk verplicht lucide
bij de ervaring te blijven. Dat is het positieve van hun aanpak. Maar brengen zij in
hun beschrijving van de religieuze ervaring wel de volledige rijkdom daarvan aan
het licht? Misschien kan ik in mijn discussie met Vergote en met Burms en De Dijn
enkele elementen van die rijkdom laten vermoeden3.

Mijn gesprek met Vergote: God dient zich aan in de ervaring
Wat Vergote's kritiek op het ervaringsgeloof betreft, heb ik twee bedenkingen. In de
eerste plaats vind ik zijn ervaringsbegrip te smal. De ervaring van het ‘heilige’ of de
ervaring van de afhankelijkheid tegenover het goddelijke zijn niet de enige
vindplaatsen voor de ervaring van een persoonlijke God. Liefde, lijden, schoonheid,
goedheid, vergeving, inzet, verantwoordelijk gesteld worden voor de
verantwoordelijkheid van de ander kunnen ervaringen zijn die toegang tot een
persoonlijke God mogelijk maken.
Mijn tweede bezwaar is fundamenteler. Vergote's negatieve houding tegenover
het ervaringsgeloof verspert de enige reële toegang tot God. Zijn beroep op een
openbaring die haar gezag alleen in haarzelf vindt, komt vandaag toch wel erg onder
kritiek te staan. Als de he-
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dendaagse filosofie ons ergens toe dwingt, dan in ieder geval tot een rigoureus
overdenken van wat onze woorden eigenlijk betekenen. ‘Openbaring’, wat is dat?
De traditionele visie op openbaring is bijvoorbeeld beschreven door de theoloog
Max Seckler4:
‘De meest in het oog springende kenmerken van de traditionele visie op
openbaring zijn hieraan te herkennen, dat de openbaring in het meervoud
gedacht wordt, als “betekening” van die gebeurtenissen die op een
uitzonderlijke wijze tot stand komen en waardoor God de mensen de
geloofswaarheden bewust maakt. Zoveel waarheden, zoveel openbaringen.
De bovennatuurlijkheid van de openbaringen wordt zowel in de manier
waarop het openbaringsgebeuren tot stand komt als in de
openbaringsinhoud gezocht. (...) Het produkt van de vele afzonderlijke
openbaringen is de geloofsleer. De opgave van de theologie is de
constructie of reconstructie van het systeem van de goddelijke leerstellingen
als bovennatuurlijk heilsweten... De kerkelijke orthodoxie vertoont aldus
gemakkelijk een tendens naar supranaturalisme en openbaringspositivisme.
De openbaringsinhoud wordt als een volledig gestructureerd weten vóór
de mens geplaatst. De mens heeft met het tot stand komen van de
openbaringsinhoud niets te maken. God kan openbaren “wat hij wil”.
Geloof wordt primair als een daad van intellectuele onderwerping ongevat’.
Maar hoe gebeurt die bovennatuurlijke openbaring van bovenaf? Is ze een brief die
God naar de mensen schrijft, zoals Spinoza kritisch vraagt? Wordt ze door de Geest
ingefluisterd zonder dat de mens iets met het tot stand komen van de inhoud ervan
te maken heeft? Hoe moet je je dat dan voorstellen? Kunnen we ons een
bewustzijnsinhoud voorstellen zonder dat de mens eraan ten grondslag ligt? Zelfs al
maakt de mens de betekenis van de werkelijkheid niet, hij moet haar betekenis toch
grijpen en proberen ze onder woorden te brengen. Anders is er geen betekenisinhoud
in het bewustzijn.
Ontzeggen we het begrip ‘openbaring’ dan elke reële betekenis? Ik geloof van
niet. Openbaring wil iets te maken hebben met de kern van het leven van mens en
wereld. Ze wil datgene meedelen waarop het echt aankomt. Juist dat handhaven we
wanneer we het verband vasthouden tussen openbaring en ervaring: in de openbaring
komen dan betekenissen aan het woord waarop een mens zijn leven durft te bouwen,
waarop een mens durft te wedden. Diepe levensbetekenissen, die door alle mensen
beaamd kunnen worden, of ze christen zijn of niet, gelovige of niet. Zulke
levensbetekenissen ontwerpt de mens niet, ze worden hem, in de ervaring, gratuit
vanuit de werkelijkheid geschonken. En onder die betekenissen zijn er die in de kern
van de werkelijkheid een persoonsdimensie laten vermoeden, ervaringen van een
‘meer’ dat het best als het ervaren van een ander persoon ver-
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helderd kan worden: liefde tussen twee mensen die elk van beiden en beiden samen
overstijgt; aanvaarding van schuld omdat men zich door de Ander aanvaard weet;
op zich nemen van niet zelf gekozen verantwoordelijkheid; lijden en meeleven met
zinloos lijden, waarin God niet gezien wordt als de alwijze gedoger van het lijden,
maar als de nabije mede-lijder, die zelf door het lijden schaakmat wordt gezet.
Zulke ervaringen laten de aanwezigheid van een liefdevolle persoon vermoeden:
zo is alvast een goed en lief mens aanwezig. Zou dan de dragende diepte van de
werkelijkheid, van de werkelijkheid zoals zij in de ervaring verschijnt, ook niet een
persoon kunnen zijn? Kan een persoon door iets anders gedragen worden dan door
een persoon? In dit verband kunnen we ons ook afvragen of het zinvol zou kunnen
zijn van een geest te spreken die geen persoon zou zijn.
Voor mijn bewering dat de kern van de werkelijkheid een dragende persoon is,
steun ik op de ervaring. Meer zekerheid en grond heb ik niet. Aan ongelovigen, en
aan mezelf in momenten van twijfel, kan ik alleen vragen, geduldig te luisteren. Als
- naar de woorden van L. Apostel - ‘mystiek leven in alle gevallen de poging is tot
onmiddellijk en rechtstreeks contact met de fundamentele werkelijkheid’5, dan kan
ik slechts oproepen tot zo'n mystiek beleven van de hierboven beschreven
ervaringsmomenten. Maar alhoewel dergelijke ervaringen ook voor hem zo volledig
mogelijk moeten doorleefd en aanvaard worden, toch kunnen ze voor Apostel nooit
het bestaan van God ‘bewijzen’. Ons intellectueel inzicht in de afgeslotenheid van
de binnenwereldse werkelijkheid kunnen ze niet op losse schroeven zetten (ibid., p.
28-29). Zelf zou ik willen vragen of ze ons minstens niet dwingen ons uit de
wurggreep van een te afgesloten visie op de werkelijkheid los te maken?

Mijn gesprek met Burms en de Dijn: God dient zich aan in de ervaring
Volgens Burms en De Dijn is een gelovige levenshouding perfect mogelijk zonder
in God als een transcendent wezen te geloven. Er is in de werkelijkheid geen positieve
transcendentie, die alles zou dragen en toch ongrijpbaar blijft. Treden we de
werkelijkheid zonder illusies tegemoet, dan kunnen we alleen maar zeggen dat ze in
al haar geledingen broos en vergankelijk is. Geen enkele zin, geen enkele
werkelijkheid - ook God niet - ontsnapt daaraan. Het enige wat we kunnen doen is
met die vergankelijke werkelijkheid in mededogen
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meetrillen.
Maar is dit een juiste analyse van de ervaren werkelijkheid? Natuurlijk, God laat
zich niet ervaren als een almachtige farao. Lijden en kwaad laten een dergelijke
verheldering van de werkelijkheidskern niet toe. De God van de ervaring kan blijkbaar
door de werkelijkheid schaakmat gezet worden. Maar dat betekent nog niet dat Hij
niet als een persoonlijke en machtige werkelijkheid zou kunnen verschijnen.
Menselijke ervaringen van zinvolheid wijzen op het tegendeel. Of zijn die positieve
ervaringen zonder meer illusies?
Het model voor de zinservaring dat Burms en De Dijn aanreiken, is m.i. niet
geschikt om de persoonskracht van de religieuze kern van de werkelijkheid naar
voren te laten komen. Het grote zinsgebeuren, dat ze tot voorbeeld stellen, is het
zoeken van de mens naar bevestiging en waardering. Belangrijk daarin is dat we
alleen maar gewaardeerd willen worden door personen die een zekere
onafhankelijkheid tegenover ons kunnen bewaren. Maar dat sluit meteen de
mogelijkheid in dat die personen op ons verlangen niet ingaan en zij dus voor ons
hun zin verliezen. De zin die de andere persoon voor mij bezit is dus maar een broze
zin. Daar stel ik tegenover: als iemand voor mij betekenis verliest, verliest hij of zij
dan ook in zichzelf alle betekenis? En verder: is het verlangen door een ander vrij
gewaardeerd te worden inderdaad het eminente zinsgebeuren? Ongezocht door de
gratuite liefde van iemand overrompeld te worden lijkt mij als gebeuren veel intenser
te zijn. Hier laat zich een werkelijkheid vermoeden van een overrompelende rijkdom.
Ze kan uiteindelijk eindig en vergankelijk zijn, maar ze is toch ook positief dragend,
troostend en begeesterend. Zijn Burms en De Dijn niet te zeer gegrepen door
allerhande negatieve ervaringen van zinsverlies, zodat zij te weinig oog hebben voor
de positieve ervaringen? Te nonchalant, dunkt me, halen ze bovendien verschillende
soorten negatieve ervaringen door elkaar. Niet alle negatieve ervaringen zijn van
dezelfde orde. De negativiteit van het leven is niet de negativiteit van het denken
over het leven. Schakel je die beide gelijk, dan wek je gemakkelijk de indruk dat
alles negatief, of tenminste uiterst broos is.
Het meest essentiële in de positie van Burms en De Dijn lijkt mij echter, dat zij
aan de religieuze sensibiliteit - het meetrillen met de broze en vergankelijke
werkelijkheid - geen enkele cognitieve of kenwaarde toekennen. Die religieuze
sensibiliteit hoort volgens hen tot het wezen van de mens, maar steunt niet op een
theoretische aanname van een bestaande transcendente werkelijkheid. In een inter-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

200
view in het Leuvense studentenblad Veto (16 oktober 1989) zei De Dijn:
‘Ik denk dat de structuur van het leven zo is dat een theoretische
rechtvaardiging ervan niet mogelijk is: niet door de wetenschap en niet
door de filosofie. Wat men wel moet nastreven is een soort waarachtigheid.
Het onderscheid tussen waarheid en waarachtigheid kan men best duidelijk
maken door een voorbeeld. In het boek How can I know? (zegt) de bekende
Engelse schrijver (en anglikaan) A.N. Wilson dat hij zijn geloof zelfs niet
zou opgeven indien een filosoof - iemand die theoretisch nadenkt - hem
zou bewijzen dat God onmogelijk kan bestaan. En hij zou dat niet doen,
omdat er een diepere waarheid is. Die waarheid is er geen theoretische of
wetenschappelijke, maar een “waarheid” die eerder blijkt uit een waarachtig
leven, of uit het getuigenis dat anderen met hun leven geven. Wat van
belang is in ons leven is niet het bezit van een of andere theoretische kennis
en rechtvaardiging, maar of we een waarachtig of goed leven leiden’.
Dat klinkt goed. En toch roept het vragen op. We zeggen gemakkelijk dat honderd
filosofen ons mogen bewijzen dat iets niet kan, maar dat wij vanuit onze ervaring
toch zullen blijven beweren dat het wel kan. Maar veronderstellen we dan niet dat
die honderd filosofen het eigenlijk niet bewezen hebben, dat er in hun redeneringen
wel logische fouten zullen zitten? Vanuit deze onuitgesproken vooronderstelling
kunnen we dan met een gerust gemoed blijven vasthouden aan onze ervaring. Dat
lijkt me ongeveer de positie van Wilson. Maar zelfs als ik zijn uitspraak zo
interpreteer, lijkt ze mij nog een verregaande onderwaardering van de wetenschap
in te sluiten. Wilson, Burms en De Dijn lopen het gevaar, in fideïstisch vaarwater
verzield te raken. Het geloof is dan niet meer te verantwoorden.
Burms en De Dijn gaan echter nog verder. Mijn veronderstelling van daarnet
nemen zij niet aan. Zij stellen de zaken scherp en beweren dat ik zou kunnen blijven
geloven, zelfs al zou ik wetenschappelijk moeten toegeven dat er geen fout in de
redenering steekt. Ik zie hier maar twee uitwegen: ofwel onderwaarderen zij het
vermogen en de werkelijkheidsbetrokkenheid van het wetenschappelijk inzicht, ofwel
geven ze de wetenschap het volle pond en veranderen ze het Godsbegrip. Ofwel heeft
de wetenschap niets geldigs te zeggen over de levenszin, ofwel stelt men God gelijk
met het Leven-met-hoofdletter. In het eerste geval kan men, tegen de wetenschap in,
blijven geloven. In het tweede geval gelooft men niet meer in een persoonlijke God.
Burms en De Dijn schijnen beide wegen te bewandelen. Ze onderwaarderen de
mogelijkheid van de wetenschap, iets over de levenszin te zeggen en ze zien God
niet meer als een transcendente Persoon.
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Dit laatste hangt samen met hun m.i. deficiënte analyse van de ervaren werkelijkheid.
Daarover heb ik het al gehad. Alleen over de onderwaardering van de rede als
onthuller van levenszin wil ik nog iets zeggen.
Met de Zwitserse filosoof P. Thévenaz vraag ik aandacht voor een verruimde rede,
een rede die moet worden geïntegreerd in de totale ervaring van de mens, die niet
alleen denkt, maar ook voelt, verbeeldt, leeft en gelooft. Een rede die de hele mens
wordt. In een pregnante omkering van de klassieke definitie van de mens - ‘de mens
is het redelijk dier’ - stelt Thévenaz: ‘De rede is het menselijk dier’. De rede is de
menselijke dimensie van lichamelijkheid en begeerlijkheid. Het blijft waar dat ze in
haar eindigheid afhankelijk is van de ervaring, maar ontdaan van haar absoluutheid
staat ze niettemin ongelimiteerd open voor de totale werkelijkheid die zich in de
ervaring aandient - ook de goddelijke. Want ze weet zich verbonden met en
afhankelijk van de menselijke ervaring van de gelovige. De menselijke rede is niet
per se agnostisch. Geïntegreerd in de totale menselijke ervaring kan ze een God
bereiken die wel niet aanwezig is als een grijpbaar object, maar die toch ook niet
afwezig is. Een dergelijke rede kan iets van de ultieme levenszin ontsluieren6.

De kenwaarde van de religieuze ervaring
Ik wil mijn standpunt nader verantwoorden. Met het traditionele openbaringsbegrip
heb ik zoveel moeite, dat ik me teruggeworpen zie op de ervaring als openbaringsof vindplaats van God. De ervaring die ik bedoel staat niet los van God: ze wordt
door God aangeraakt. Dat God de mens wil aanraken, zou je de vertaling kunnen
noemen van wat vroeger de rol van de genade in het geloofsleven genoemd werd.
Religieuze ervaring is echter een moeilijk definieerbaar begrip. Wat ik ermee bedoel
is zeker niet uitsluitend het religieuze afhankelijkheidsgevoel van de grootmeesters
van de religieuze ervaring, Schleiermacher en Otto. De ervaringen waarin God voor
mij verschijnt, lijken mij heel profane ervaringen te zijn: liefde tussen mensen,
vergeving, lijden, geweten, inzet en verantwoordelijkheid. Voor alle duidelijkheid:
ik bedoel dat de profane ervaring in haar dieptekern God kan ‘openbaren’, zonder
dat ze fundamenteel afhankelijk is van welke concrete openbaringsgodsdienst ook.
Integendeel, de openbaringsgodsdiensten groeien uit deze door God geraakte profane
ervaring.
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Het belang van de ervaring in het geloof wordt nogal eens gerelativeerd sinds
Wittgensteins kritiek op de rol die bewustzijnsprocessen spelen bij het tot stand
komen van betekenissen. Als een woord je op de tong ligt, maar je krijgt het niet
gezegd, is de vraag gewoonlijk: wat gebeurt er in het bewustzijn? Maar daar gaat
het helemaal niet om, zegt Wittgenstein. Wat er in het bewustzijn ook te ervaren is,
dat is niet het belangrijkste. Van groter belang is, wat in het gedrag omgaat.
Wittgenstein heeft gelijk, als hij het spreken over bewustzijnservaringen als
bewustzijnsprocessen afwijst. Het moge echter duidelijk zijn, dat de ervaringen die
ik bedoel, iets helemaal anders zijn dan de bewustzijnsprocessen van Wittgenstein.
De ervaringen die ik bedoel liggen veeleer in de lijn van Wittgensteins ‘zien van de
feiten’, dat we niet mogen laten hinderen door de theorieën die we over de feiten
hebben. Ik sluit dan ook aan bij de gedachtenstreng in Wittgensteins Philosophical
Investigations, die de ervaring bepaalt als gevarieerde observatie7. Ook voor mij is
het ervaringsbewustzijn, d.i. het bewustzijn eigen aan de ervaring, geen doos van
gedachten en gevoelens. Het is een mens, een menselijk lichaam, dat op een
intelligente manier steeds beter reageert op de verschijnende werkelijkheid. Ervaring
gebeurt dan als we in lichaam en ziel door de realiteit aangedaan worden. En de
werkelijkheden die ons zo aandoen, zijn werkelijkheden waarop we met heel ons
wezen reageren. Deze betekenis van ervaring zou Wittgenstein, geloof ik, niet
verwerpen.
Met een aldus begrepen ervaring voor ogen, wil ik tenslotte proberen te
verduidelijken wat ik onder het kenmoment in de geloofservaring versta. Natuurlijk
gaat het hier niet om een beschrijving van een kenobject, maar om een innerlijk
aangedaan zijn door een werkelijkheid die zich opdringt - met name een geestelijke
werkelijkheid. Om te verduidelijken hoe deze werkelijkheid in de ervaring verschijnt,
doe ik een beroep om enkele ideeën van Scheler en Ricoeur8.
Een beroep om Scheler ligt in bepaalde milieus vandaag niet goed in de markt:
verscheidene stellingen van de grote godsdienstfenomenoloog Scheler roepen terecht
serieuze vragen op. Maar wat ik van hem overneem, lijkt me nog steeds heel
waardevol. Moeten we trouwens niet weer, tegenover Wittgenstein en het
postmodernisme, het fenomenologische denken in zijn waardevolle momenten wat
meer in de schijnwerpers plaatsen? Is niet een nieuw ‘Zurück zur Sache’ nodig? Het
komt er op aan zo zuiver mogelijk te beschrijven wát in de ervaringen die een venster
op God openen, verschijnt. Het gaat natuurlijk om precaire ervaringen: we moeten
dan ook beducht zijn

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

203
voor illusies. Maar ook onze zintuigen kunnen ons bedriegen en toch betrouwen we
fundamenteel op hun contact met de werkelijkheid. Slagen we erin de manier waarop
onze ‘vindplaatsen’ van God in ons bewustzijn verschijnen, zo goed mogelijk te
beschrijven, dan mogen we wellicht ook op hun reële verwijzing naar de werkelijkheid
betrouwen.
Van groot belang is Schelers afwijzing van het sensualisme, dat zegt dat alle kennen
vanuit zintuiglijke gewaarwordingen wordt opgebouwd. Telkens opnieuw herhaalt
hij: de gewaarwording (de sensatie) is niet het oergegeven. De echte aanschouwing,
ook van zintuiglijke feiten, is eigenlijk pure niet-zintuiglijke aanschouwing. Ik neem
direct een tafel, een huis, een steen waar en niet zo maar een bundel van zintuiglijke
gewaarwordingen. Zelfs kleur en toon als aan de waarneming gegeven inhouden
staan niet gelijk met een of ander proces binnen de zintuigen. In de waarneming van
kleur is direct geel, groen, rood enz. gegeven - ook b.v. helderheid en verzadiging,
warmte en kilte van de kleur. Aan de andere kant is in de waarnemingsinhoud zeker
niet gegeven dat de kleuren zintuiglijke processen zijn.
Vervolgens wijst Scheler erop dat in het volle geestelijke beleven van de wereld
deze niet alleen als een kennisobject gegeven wordt, maar even onmiddellijk ook als
waardedrager en als weerstand. De menselijke geest bestaat niet uitsluitend uit
zintuiglijkheid en verstand, er is ook de ervaring van werkelijkheden als liefde, lijden,
inzet, gedragen zijn. Deze werkelijkheden worden alleen gegeven in de ervaringswijze
van het aanvoelen of van het gemoed. Zoals kleuren alleen worden gegeven in het
zien en tonen alleen in het horen, zo worden deze werkelijkheden alleen in het gemoed
gegeven. Maar dat belet niet dat ze objectief gegeven werkelijkheden zijn. Al zijn
ze niet voor het redenerende verstand toegankelijk, ze worden toch ook niet door het
gemoed op een subjectieve wijze op de werkelijkheid geprojecteerd. We moeten op
onze hoede zijn voor het vooroordeel dat alleen wetenschappelijke kennis objectieve
en zakelijke kennis is.
Tenslotte is voor Scheler de ervaring van het goddelijke oorspronkelijk en
onherleidbaar. Het valt niet samen met het schone, het goede of het ware. God wordt
alleen gegeven in de ‘godservaringen’ van ons bewustzijn. Het komt er alleen op
aan zo goed mogelijk de plaatsen waar God zich vinden laat te leren ontdekken en
beschrijven. In het zo - meestal na een lange zoektocht - gevondene wordt dan een
eigen zekerheid over het bestaan van het gevondene gegeven. Zoals we over het
bestaan van de duidelijk waargenomen tonen en
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kleuren niet twijfelen, zo twijfelen we - na een lange gevarieerde observatie - ook
niet meer aan het bestaan van de werkelijkheid die zich in de ‘godservaringen’
aandient. Deze ervaringen liggen nu binnen het gebied van het gemoed. Ze behoren
tot de orde, de logica van het hart, zoals Pascal al zegt. Volgens Scheler mogen we
echter deze ‘godservaringen’, waarin God uiteindelijk onmiddellijk gegeven wordt,
niet verwarren met een gevoelsnood aan God, die de godsidee zou doen ontstaan.
De ‘godservaringen’ zijn in de eerste plaats kenakten, waaruit dan wel een
gevoelsnood kan volgen. God dient zich aan, geeft zich te kennen en daaruit volgt
dat een overgave aan God. We moeten God niet zoeken, Hij is er al. We moeten Hem
alleen leren zien. Maar dat is juist de grote moeilijkheid.
Dat er in het religieuze gemoed werkelijkheid ervaren kan worden, dat toont ook
de Franse filosoof Paul Ricoeur aan. Hij belicht de ontologische densiteit van de taal.
Elke taal immers die juist functioneert, openbaart een objectieve werkelijkheid buiten
haarzelf. Ook de poëtische taal, waartoe de religieuze taal behoort, heeft deze
eigenschap. Ze ervaart objectieve werkelijkheid die we niet in onze gewone taal
kunnen vatten. Ze vindt woorden voor wat in het gemoed ervaren wordt. Ook de
poëtische taal wijst over zichzelf heen: ook zij zegt iets over iets. Dat iets beeldt ze
echter niet af, maar laat het eerst echt verschijnen. Ze is dan ook niet een
gevoelsmatige opsmuk van een platte werkelijkheid. Poëzie dringt zich op omdat
het menselijk leven zelf er behoefte aan heeft en verdient te worden ver-dicht. De
innerlijke kracht van de poëtisch uitgezegde dingen beweegt het poëtisch gemoed.
De zaak zelf vraagt om gezegd te worden. Waar de religieuze taal echt is, wijst haar
bestaan op een werkelijkheid die de mens in heel diepe regionen van zijn wezen
raakt. De poëzie is ons gegeven opdat zij in haar hoogste mogelijkheid de persoonlijke
God ter sprake zou kunnen brengen.
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1989, pp. 322-336; Geloofsverantwoording. Een discussie met ‘Religie en Waarheid’ van H.
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Freiburg/Basel/Wien, 1980, pp. 5-78; 56-57.
5 L. Apostel, Mysticisme, ritueel en atheïsme, in L. Apostel, R. Pinxten, R. Thibau & F. Vandamme
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Opvattingen over gezondheid bij Francis Bacon
De verlenging van het leven
Leon Biessen
Zowel Ivan Illich (1974) als Hans Achterhuis (1988) situeren het begin van de
moderne geneeskunde bij het denken van de Engelse filosoof Francis Bacon
(1561-1626). Hun bewijsvoering voor deze stelling is echter vrij pover: beide auteurs
baseren zich op een enkel citaat uit Bacons The Advancement of Learning1. In dit
artikel zal duidelijk worden dat belangrijke delen van Bacons omvangrijke oeuvre
doortrokken zijn van de nieuwe culturele taak van de geneeskunde: de verlenging
van het leven.
In maart 1626 reist Francis Bacon van Londen naar Highgate. Verdiept in de vraag
in hoeverre vlees tegen verrotting beschermd kan worden wanneer het met sneeuw
wordt ‘geconserveerd’, meent hij terstond over te moeten gaan tot een experiment.
Hij koopt van een oude vrouw een kip, doodt het dier en stopt het vervolgens vol
met sneeuw. Dit experiment wordt de wijsgeer echter fataal. Hoewel hij nog enkele
dagen leeft en nog melding maakt van het feit dat de proefneming geslaagd is, is hij
te zwak om van zijn kou te herstellen. ‘Tot het allerlaatste oogenblik werkte hij en
stierf, om zoo te zeggen in het harnas, In zijn Essay On Death had hij den wensch
geuit te sterven, terwijl hij verdiept was in een onderzoek, zooals een man die midden
in het leven getroffen wordt, en den stoot die hem velt nauwelijks voelt’2.
Voor de moderne tijd is ‘in het harnas sterven’, een onverwachte, een zich niet
aankondigende dood de mooist denkbare. Philippe Ariès heeft er in zijn studies over
de dood op gewezen dat er in die bereiken van het sociale leven die betrekking hebben
op sterven en rouwen in de moderne tijd een omkering van de traditie plaatsvindt3.
Aan het einde van de middeleeuwen verandert het beeld van de ‘getemde dood’ in
dat van de ‘ongetemde dood’. De ‘getemde dood’ kenmerkt zich onder andere door
zijn aankondiging van het naderende einde.
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Francis Bacon, National Portrait Gallery, London.

De mens voelt de dood aankomen en kan zich dientengevolge op zijn sterven
voorbereiden. Daarentegen wordt de ‘ongetemde dood’, het onverwacht en plots
optredende einde van het leven, in de traditie als slecht en schandelijk ervaren: ‘In
een wereld die zo vertrouwd was met de dood, was een plotselinge dood laag en van
alle schoonheid verstoken, zij was angstaanjagend, leek iets onbekends en
monsterlijks, waarover men niet durfde te spreken’4.
In de moderne tijd associeert men sterven met eenzaamheid. De ‘getemde dood’
echter was traditioneel een sterven dat begeleid werd door aandacht van medemensen;
het sterven was een publieke zaak. Francis Bacon stierf op paaszondag 1626 in de
armen van zijn neef, die de curieuze naam Sir Julius Caesar droeg. Het is weliswaar
geen godverlaten einde, maar zijn vrouw, die drie weken later zal hertrouwen, is bij
zijn verscheiden afwezig.
Francis Bacons radicaal andere opvatting over de dood - ja zelfs zijn eigen sterven
- vormen slechts een enkel voorbeeld van zijn afscheid van de traditie. In zijn The
Masculine Birth of Time veegt Bacon niet alleen de vloer aan met Aristoteles, Plato
en Thomas van Aquino, ook de grote artsen uit de oudheid ontkomen niet aan zijn
toorn. Zo wordt Hippocrates de snoever van de oude wijsheid genoemd en acht Bacon
de Romeinse arts Galenus kleingeestig omdat deze bepaalde ziekten als ongeneeslijk
beschouwde en daarmee niet alleen de hoop van zijn patiënten verminderde maar
eveneens de arbeid van de behandelende arts.
Deze breuk met de traditionele geneeskunde impliceert een ingrijpende
koersverandering in het denken over gezondheid. Hoewel de breuk met het traditionele
denken over gezondheid niet totaal is, zet
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Bacon essentiële gezichtspunten van de traditie overboord. Vooraleer ik uitgebreid
in zal gaan op Bacons ‘nieuwe’ opvattingen over gezondheid, lijkt een excursie naar
dit tradionele denken onontbeerlijk.

De hippocratische geneeskunde
Een belangrijke plaats in het traditionele denken over gezondheid wordt ingenomen
door de hippocratische geneeskunde. Centraal hierbij staat de leer van de ‘humores’,
de lichaamssappen of -vochten. Het menselijk lichaam kent vier sappen: bloed, slijm,
gele en zwarte gal, die tezamen de natuur, de ‘physis’ van de mens vormen. Deze
sappen worden gekenmerkt door de eigenschappen warm, koud, droog en vochtig
en corresponderen op hun beurt met de vier elementen van Empedocles: vuur, aarde,
lucht en water.
Gezondheid is het resultaat van een juiste en evenwichtige menging van de
afzonderlijke lichaamssappen. Daar deze ‘humores’ gerelateerd zijn aan de vier
elementen kunnen we stellen dat de mens gezien wordt in afhankelijkheid van de
wereld waarin regelmaat heerst. De mens is een microcosmos in de macrocosmos:
alles in het menselijk lichaam is een kopie van de wereld in zijn geheel. Zonder
samenhang met het universum is er geen begrip mogelijk van de menselijke natuur.
De opvatting van de mens als microcosmos heeft ook gevolgen voor het denken
over ziekte. Gezien de correlatie tussen de algemene wetmatigheid in de natuur en
de overeenkomstige structuur in het menselijk lichaam wordt ziekte als een
schommeling in de alles omvattende systematiek van de kosmos gezien. Een scherpe
scheidslijn tussen gezondheid en ziekte is er bij de Grieken dan ook niet: het een
vloeit als het ware in het andere over. Opvallend hierbij is dat ziekte niet, zoals in
de moderne tijd, los staat van het dagelijkse leven en niet als afwijking of als
afwijkend gedrag wordt geïnterpreteerd, maar als deel uitmakend van een groot
harmonieus natuurgebeuren.

Het dietetische denken
Voor de klassieke Griek was de ‘hubris’, het willen passeren van de menselijke
grenzen, wellicht de grootste zonde. Opdat ons menselijk handelen harmonisch en
met inachtneming van de correcte maat verloopt, heeft de mens behoefte aan
matigheid. Echter niet iedereen in de Griekse samenleving was bereid zich aan de
juiste maat te hou-
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den. Zo voert Plato ons, in het derde boek van De Staat, de sporttrainer Herodicus
ten tonele, die, geobsedeerd door zijn ongeneeslijke ziekte, al zijn kennis gebruikte
om zijn leven te verlengen5. Plato hekelt vooral het rekken van het leven en heeft
geen goed woord over voor die mensen die de door de natuur vastgestelde dood
willen ontvluchten. Immers, zo lezen wij in Timaeus, ieder levend wezen heeft ‘(...)
individueel beschouwd, van nature een voorbeschikte levensduur, afgezien van de
wederwaardigheden die het van noodzaak kan ondervinden’6.
Niet alleen de menselijke levensduur is begrensd, ook de verschillende situaties
in het leven en de menselijke gedragingen kennen hun maat. Het is de diëtetiek die
deze maat aangeeft in die gebieden waarin zij is vereist; zij is het begrip waarmee
men het leven gestalte of richting kan geven en een manier om het menselijk gedrag
te bekijken in samenhang met een natuur die bewaakt dient te worden en waarin men
zich dient te schikken.
Een juiste maat gaat niet alleen het lichaam aan (voedsel, drank, slaapgewoonten,
etcetera) maar zeker ook de moraal. Over het algemeen wordt de diëtetiek op deze
dubbele wijze gedefinieerd: een goede lichamelijke gezondheid en een juiste
verzorging van de ziel. Lichaam en ziel beïnvloeden elkaar, maar evenzeer vereist
een streng lichamelijk dieet een morele hardheid om in dit harde dieet te kunnen
volharden. ‘Het lichamelijke dieet moet ondergeschikt zijn aan het principe van een
algemene esthetica van het bestaan, waarin het lichamelijke evenwicht een der
voorwaarden voor de juiste hiërarchie van de ziel is’7.
Kennis van de diëtetiek is kennis van de gezondheid. De diëtetiek geeft regels op
basis waarvan de gezondheid gekoesterd kan worden en vormt een soort handleiding
die voorziet in oplossingen van problemen die zich in verschillende situaties kunnen
voordoen. Aan de hand van deze leidraad past de mens zich aan de wisselende
omstandigheden en problemen aan.
In de Griekse oudheid was van een medisch monopolie met betrekking tot de
gezondheid, zo kenmerkend voor de moderne tijd, absoluut geen sprake. De zorg
voor de individuele gezondheid was primair een privé-aangelegenheid. De diëtetiek
was geen bestaansmodus die genoegen nam met een passieve houding van het individu
jegens adviezen van een medicus; ook de individuele mens kende een grote
verantwoordelijkheid. Wanneer men deze verantwoordelijkheid niet onderkende en
dus telkens een beroep moest doen op de geneeskun-
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de, ‘(...) alleen omdat lediggang en een levenswijze zoals we die beschreven hebben,
de mens, als een poel met vuile dampen, vullen met vochten en winden, en zo de
fijnzinnige Asclepiuszonen ertoe dwingen namen als “winderigheden” en “zinkings”
voor ziekten te gebruiken (...)’8, dan verzaakte men zijn eigen toewijding en zorg
jegens gezondheid en moraal.
Wanneer we de historische lijn naar het klassieke Rome doortrekken, zien we dat
er sinds het denken van de Grieken over gezondheid nauwelijks veranderingen zijn
opgetreden in de problematisering van de ordening van het dagelijkse leven. De
aandacht voor de diëtetiek zoals we die aantreffen bij Galenus, Celsus en Plutarchus,
alsook in Seneca's en Cicero's beschrijvingen van het alledaagse leven wijzen in deze
richting. De zorg voor zichzelf, voor het eigen lichaam en de geest, voor de omgeving
en de tijd behelzen eerder een intensivering van het diëtetische denken dan een
verandering of breuk. De uitgangspunten - harmonie, maat, rationele wapening voor
het leven - worden veeleer preciezer, verfijnder geformuleerd. Het leven wordt
strenger gestructureerd met als gevolg dat de waakzaamheid jegens de gezondheid
toeneemt. De geneeskunde, waarin de diëtetiek een zo voorname plaats inneemt,
wordt zo tot een cultuurmacht, tot een onderdeel van de algemene opvoeding.
Het traditionele denken over gezondheid onderging tot aan het begin van de
moderne tijd geen noemenswaardige veranderingen meer. Het bleef een positief
gezondheidsbegrip naar voren schuiven, waarbij eigen verantwoordelijkheid en ‘goed
leven’ op basis van harmonie en maat de boventoon voerden. De Canon Medicina
van Avicenna, het werk van de arts-filosoof Maimonides en de uiteenzettingen van
Paracelsus illustreren de betrokkenheid bij dit traditionele gezondheidsdenken.

De verlenging van het leven
In één van zijn beroemde Essays behandelt Francis Bacon de gezondheid, het gezonde
leven. Uitgangspunt van deze verhandeling is de eigen verantwoordelijkheid jegens
lijf en leden, die rekening dient te houden met de voortschrijdende leeftijd en met
plotseling optredende veranderingen in de wijze van voeden. Ook andere adviezen
in het onderhavige essay verraden de invloed van het diëtetische denken, zoals we
dat vanuit de traditie hebben leren kennen. ‘Onderzoek uw eetgewoonten, slaap,
lichaamsbeweging, kleding en dergelijke en pro-
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beer alles wat u schadelijk voorkomt geleidelijk op te geven (...)’9. Maar niet alleen
de lichamelijke gezondheid dient te worden bewaakt, ook het geestelijke welzijn
mag niet aan onze aandacht ontsnappen. Bacon drukt zijn lezers op het hart afgunst,
overmatige vreugde en wat dies meer zij te vermijden; daarentegen raadt hij matigheid
en verscheidenheid aan, maar ook verwondering en natuur.
Behelsde de traditionele diëtetiek een rationele wapening, een streng gestructureerde
levensgang, die de verschillende situaties en menselijke gedragingen van een maat
voorzag, en kennis van de gezondheid, die als het goede en harmonieuze leven
gekenschetst kan worden, bij Bacon hebben de traditionele raadgevingen in deze een
geheel ander doel: zij staan in dienst van een lang leven, van het verlengen van het
leven.
Niet alleen in het hiervoor genoemde essay, maar ook in zijn Sylva Sylvarum or
a Natural History blijken adviezen inzake eet- en drinkgewoonten, slaap,
lichaamsbeweging, etcetera toegespitst op de verlenging van het leven. Ook bepaalde
vermageringsdiëten, purgaties en aderlatingen zijn middelen om het leven te verlengen
en de jeugd in ere te herstellen. Daarnaast hebben verschillende oefeningen en
houdingen van het lichaam Bacons interesse. Zo dienen mensen met een zwakke
maag hun benen regelmatig hoog te leggen en hun knieën naar het gezicht te brengen.
Ondanks hun ellendige lot, merkt Bacon op, zien we dat galleislaven meestal goed
doorvoed en ‘vlezig’ zijn; door de zittende houding wordt de maag ondersteund,
hulp die de mens mist, wanneer hij staat of loopt. Daarom, concludeert de Engelse
wijsgeer, moet men om het leven te verlengen juist die oefeningen kiezen waarbij
de ledematen meer bewegen dan buik en maag. Roeien is in deze een prima
tijdverdrijf10.
In Historia vitae et mortis gaat Bacon uitgebreid in op de ‘length’ en ‘shortness’
van het menselijk leven11. Hij biedt de lezer een overzicht van historische personen
die een meer dan respectabele leeftijd hebben bereikt: zo werd Abraham maar liefst
175 jaar oud en verwijlde Hippocrates toch ook nog 104 jaar op aarde. Daarnaast
behandelt Bacon een aantal geografische factoren die een rol spelen bij het bereiken
van lange levensduur. Mensen die in koude en noordelijke klimaten hun leven slijten,
leven langer dan zij die in warme klimaten leven; eilandbewoners leven gemiddeld
langer dan bewoners van de continenten, etcetera. Maar ook lichaamskenmerken
bepalen mede de levensduur van de mens. Een enkel voorbeeld: een sterk behaarde
borst wijst op een korte levensverwachting, terwijl haargroei op benen
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en dijen veeleer een indicatie van een lang leven blijkt te zijn12.
Bacon gaat zich vervolgens bezighouden met drie concepties (‘Intentions’) die
allemaal toegespitst zijn op de verlenging van het leven: de eerste ‘Intention’ behelst
de ‘Prevention of Consumption’, de tweede de ‘Perfecting of Repair’ en de laatste
de ‘Renovation of Decay’. Er volgt een uitgebreide lijst van adviezen en aansporingen
met betrekking tot spijs en drank, medicijnen, baden en woonomgeving. Hoewel de
lijst in eerste instantie sterk lijkt op de handleidingen die het traditionele diëtetische
denken ons voorschotelde, kent zij een geheel ander doel. Bacon raadt de lezer aan
elk jaar, vanaf zijn of haar jeugdjaren, een dieet van opiaten te gebruiken; het dieet
dient eind mei te worden gevolgd en dan liefst in de vroege ochtenduren. Ook
bepaalde medicijnen, die minder ‘effect’ hebben dan opiaten, worden aanbevolen.
Deze laatste kunnen meer frequent worden ingenomen en zullen een waardevolle
bijdrage leveren tot de verlenging van het aardse bestaan. De slaap moet kalm en
ongestoord zijn en oefeningen dienen geen extreme vormen aan te nemen: dansen
en boogschieten genieten de voorkeur boven springen en worstelen; verder stimuleert
een bad in koud water een lange levensduur, terwijl het leven op het land - ‘a country
life’ - een hoge levensverwachting garandeert13.

Nieuwe taak voor de arts
In het licht van bovenstaande uiteenzetting zal duidelijk zijn dat Francis Bacon de
rol van de arts en de geneeskunde radicaal anders zag dan de traditie. Het traditionele
denken over gezondheid beschouwde de arts als dienaar van de natuur. Het genezend
vermogen van de natuur stond voorop, terwijl de arts, als therapeut, en de geneeskunde
slechts een ondersteunende rol toebedeeld kregen. Bij Bacon is de natuur echter niet
meer het uitgangspunt van waaruit men gezondheid kan verkrijgen en behouden.
Zijn houding jegens de natuur is niet meer imiterend maar controlerend. De mens,
en dus ook de arts, moet niet overeenkomstig de natuur leven, maar moet trachten
de natuur te exploreren en te controleren. In het korte utopische geschrift Nova
Atlantis verhaalt Bacon over het ‘nieuwe’ Atlantis, het eiland Bensalem (het ‘oude’
Atlantis vinden we in Plato's Critias). Op dit eiland bestaat een genootschap, het
Huis van Salomon geheten, wiens wezenlijke doel is de kennis van alle oorzaken en
beweging van alle dingen te doorgronden; bovendien moet de mens zijn heerschappij
uitbreiden over alle dingen, dus ook over de natuur14. Maar ook op
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andere plaatsen in zijn werk duikt Bacons wens naar manipulatie van de natuur
regelmatig op. In het al eerder geciteerde Historia vitae et mortis overweegt hij de
mogelijkheid van het terugdraaien van het verouderingsproces bij de mens. De
Engelse filosoof acht het waarschijnlijk dat, wanneer oude lichamen voorzien worden
van nieuwe energie, van ‘young spirits’, de gang van de natuur gekeerd kan worden15.
Wanneer de door de natuur voorbestemde levensduur ten einde liep, wanneer de
dood voor de mens onvermijdelijk was, was de rol van de arts in de traditie
uitgespeeld. Zo was het vanaf Hippocrates voor iedere arts verboden om ongeneeslijk
zieken en stervenden te behandelen. Als de arts de ‘facies Hippocrata’, de
gelaatstrekken die aangaven dat de dood voor het individu zeer nabij was, had
herkend, was zijn aanwezigheid niet meer gewenst. De patiënt hernam het initiatief
en stierf.
Bij Bacon is deze optiek geheel verdwenen. In The Advancement of Learning pleit
de Engelse wijsgeer voor een geneeskunde die zich ook met ongeneeslijk zieken
moet bezighouden. Eveneens dient de geneeskunde het probleem van de euthanasie
onder ogen te zien. Bacon ziet het als taak van de arts dat deze niet alleen de
gezondheid herstelt maar dat hij ook de pijn en kwelling van ziekten verzacht, ook
wanneer deze leniging het proces van herstel niet kan beïnvloeden en ‘slechts’ een
gemakkelijke dood tot gevolg heeft.
In de geneeskunde van Bacons tijd ontbreken bovenstaande overwegingen. De
geneeskunde die Bacon voor ogen staat, dient er als volgt uit te zien: allereerst moet
de medische wetenschap zich bekommeren om het bewaren van de gezondheid
(‘Preservation of Health’); ten tweede dient zij ziekte te genezen (‘Cure of Disease’)
en tenslotte moet de geneeskunde trachten het leven te verlengen (‘Prolongation of
Life’). Tot nu toe, zegt Bacon, heeft de geneeskunde dit laatstgenoemde aspect totaal
verwaarloosd: artsen waren de mening toegedaan dat wanneer men ziekte kon
vermijden of genezen, de verlenging van het leven hier noodzakelijk uit volgde.
‘Maar het verlengen van de draad des levens en het voor onbepaalde tijd uitstellen
van het verouderingsproces, is een onderwerp dat geen enkele arts heeft aangevat in
verhouding tot zijn waardigheid’16. Deze nieuwe taak van de geneeskunde, die Bacon
als eerste naar voren schuift, is bovendien de meest nobele opdracht van de arts.
Wanneer deze taakstelling zich verder zal ontwikkelen, dan zal de geneeskunde,
aldus Bacon, zich niet meer bezighouden met bescheiden en onwaardige geneeswijzen;
de artsen zal niet alleen alle lof worden toegezwaaid omdat zij een
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onontbeerlijke functie in het maatschappelijke leven vervullen, maar meer nog omdat
zij de verspreiders en beheerders - ‘next to God’ - zijn van het waarschijnlijk grootste
geluk dat de mens op deze aarde ten deel kan vallen.
Ik merkte al eerder op dat Francis Bacon de mens tegenover de natuur plaatst, een
natuur die hem vreemd en vijandig is. Het individu moet de natuur onderzoeken, aan
zich onderwerpen en trachten te beheersen. Dit kan bewerkstelligd worden door haar
met arbeid, wetenschap en techniek het mes op de keel te zetten. Ook de arts, de
medische wetenschapper, heeft zijn rol in deze strijd tegen de natuur, zoals met name
blijkt uit Bacons appèl voor de verlenging van het leven. Dientengevolge raakt bij
Bacon de ‘natuurlijke’ dood steeds verder op de achtergrond en lijkt het leven zonder
dood als hoogste cultuurwaarde te worden uitgeroepen. De dood dient zo lang
mogelijk te worden uitgesteld, met als gevolg dat het sterven zijn plaats als een
geïntegreerd onderdeel van het menselijk bestaan verliest.
In de traditie was men met de dood vertrouwd, een vertrouwdheid die een
aanvaarding van de natuurlijke orde impliceert. ‘De dood confronteerde de mens
met een van de hoofdwetten van zijn soort, en hij dacht er niet aan te willen ontkomen
of er iets verhevens van te maken’17.

Schaarste
In de moderne tijd - vanaf Francis Bacon - is er geen plaats meer voor de dood.
Gezondheid, en daarmee lang leven, zijn, zoals gezegd, welhaast de hoogste culturele
waarden geworden. Niet meer het harmonieuze leven van de Grieken, waar
gezondheid een geïntegreerd onderdeel van vormde, is het uitgangspunt van het
menselijk bestaan, maar overleven, langer dan een ander leven, wordt bij Bacon een
essentieel menselijk axioma. Dit laatste wordt door de Duitse politicologe Marianne
Gronemeyer de zekerheidsbehoefte genoemd, een behoefte die zich op
maatschappelijk gebied uit, wanneer de dood geen deel meer uitmaakt van het
menselijk bestaan. ‘Naarmate de dood wordt verdrongen en weggedrongen, wordt
het leven van minuut tot minuut meer bedreigd geacht. Leven in de vorm van
overleven, langer dan anderen leven, wordt dan een hoge maatschappelijke waarde’18.
Uit deze behoefte naar zekerheid ontstaat schaarste; immers de behoefte is niet te
bevredigen, daar het menselijk bestaan, de men-
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selijke gezondheid, dagelijks met vele risico's wordt geconfronteerd. Volledige
zekerheid kan in principe niet gegarandeerd worden. Bovendien is voornoemde
behoefte onvervulbaar omdat zij uitgaat van een vergelijkend principe - ‘X wil langer
leven dan Y’ - en op deze manier ontaardt in een niet te stuiten klopjacht.
Voor de traditie betekende gezondheid harmonie: harmonie in het lichaam, maar
ook evenwicht van het lichaam met zijn omringende wereld, met de natuur, die de
‘natuurlijke’ bron voor gezondheid en genezing is. Daarnaast kende het denken over
gezondheid een normatief karakter, waarbij het overschrijden van de door de natuur
gegeven levensduur uit den boze was. De diëtetiek, het weten van de gezondheid,
diende levenskunst te zijn en was zeker niet een instrumentarium om het leven te
verlengen. Het traditionele denken over de gezondheid kenmerkte zich verder door
een grote autonomie van het individu. De zorg voor de gezondheid was in eerste
instantie een privé-aangelegenheid, waarbij de arts slechts een begeleidende functie
bezat en dienaar was van de genezende kracht van de natuur. Het traditionele
gezondheidsdenken kent dan ook geen schaarste; het kenmerkt zich door maat en
autonomie en is ingebed in een levensstijl die het harmonieuze leven nastreeft.
Het vertoog over de gezondheid ondergaat in de filosofie van Francis Bacon een
ingrijpende verandering: niet meer het harmonieuze leven van de traditie staat centraal,
maar enkel en alleen nog het naakte overleven, het langer willen leven dan de tijd
die ons door de natuur is gegeven. Bovendien verliest het individu door deze
verandering steeds meer zijn autonomie ten opzichte van zijn eigen gezondheid en
van zijn eigen leven. Weliswaar draagt de mens verantwoordelijkheid voor zijn eigen
gezondheid, maar deze gezondheid is slechts een middel om het doel van langer
leven te bewerkstelligen. Het is nu juist deze doelstelling die Bacon expliciet in
handen van de arts legt. De medische wetenschapper moet de nieuwe ‘cultuurheld’
worden; hij is de beschikker over leven en dood en proclameert het overleven als
hoogste culturele waarde. Illustratief in dit verband is de relatie tussen de arts en de
stervende. Trok in de traditie de arts zich bij het sterven van de patiënt terug en
hernam de stervende tijdens zijn laatste momenten het initiatief, in de moderne tijd
stelt de arts alles in het werk om het uitgeputte leven te rekken, ja zelfs te verdringen
en wordt hij zodoende de regisseur van het stervensuur.
Francis Bacon heeft in zijn denken over gezondheid en over het verlengen van het
leven een essentieel fundament gelegd voor het op-
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treden van schaarste in het vertoog over gezondheid. Het is in dit verband dat Hans
Achterhuis (1988) terecht opmerkt dat vanuit de schaarste aan leven én gezondheid
- waarbij schaarste als sociale constructie wordt gedacht - de gigantische vlucht die
de medische wetenschap en techniek in de moderne tijd heeft doorgemaakt, pas
begrijpelijk wordt. ‘Hoezeer de ontwikkeling van de medische technologie ook vaak
als een soort autonoom proces wordt beschreven, in diepste wezen wordt ze bepaald
door de begeerte om te overleven’19. Vanaf Bacon verwijdert het denken over
gezondheid zich steeds verder van het traditionele harmonieuze leven om zich steeds
meer te laten imponeren door de imperatieven van de door haar zelf in het leven
geroepen schaarste.

Eindnoten:
1 Zo schrijft Illich in Grenzen aan de geneeskunde, Weesp 1984, p. 206 (Medical Nemesis, 1974):
‘Francis Bacon was de eerste die over de verlenging van het leven sprak als een nieuwe taak
voor artsen. Hij verdeelde de geneeskunde in drie officiën: “Ten eerste het bewaren van de
gezondheid, ten tweede het genezen van ziekte, en ten derde de verlenging van het leven”, en
hij prees vooral het “derde deel van de geneeskunde met betrekking tot de verlenging van het
leven: het is een nieuw deel, en ondanks de tekortkomingen de edelste van allen”’. Hans
Achterhuis uit zich in zijn Het rijk van de schaarste. Van Thomas Hobbes tot Michel Foucault,
Baarn, 1988 op p. 288 in vrijwel gelijkluidende bewoordingen.
2 W. Durant, Van Socrates tot Bergson, dl. 1, Amsterdam, 1940, p. 162.
3 Voor een synopsis van Ariès' opvattingen zie Met het oog op de dood. Westerse opvattingen
over de dood, van de middeleeuwen tot heden, Amsterdam, 1980 (Western Attitudes Towards
Death: From the Middle Ages to the Present, 1974).
4 Ph. Ariès, Het uur van onze dood, Amsterdam/Brussel, 1987, p. 19 (L'Homme devant la mort,
1977).
5 Plato, De Staat, III, 406 a-c, in Verzameld Werk, vertaald door Drs. Xaveer de Win,
Antwerpen/Baarn, 1978.
6 Plato, Timaeus, 89 c.
7 M. Foucault, Het gebruik van de lust. Geschiedenis van seksualiteit 2, Nijmegen, 1984, p. 101
(L'usage des plaisirs, 1977).
8 Plato, De Staat, III, 405 c-d.
9 F. Bacon, Essays, vertaling en inleiding van Willem Dijkhuis, Meppel, 1978, p. 142.
10 F. Bacon, The Works of Francis Bacon, collected and edited by James Spedding, Robert Leslie
Ellis and Douglas Denon Heath, St. Clair Shored, Mich., 1976. Works 5, p. 25 e.v.
11 Ibidem, Works 10, p. 48 e.v.
12 Ibidem, p. 71.
13 Ibidem, p. 74 e.v.
14 F. Bacon, The Advancement of Learning and New Atlantis, edited by Arthur Jonhston, Oxford
1979, p. 239.
15 F. Bacon, Works 10, p. 84.
16 Ibidem, Works 9, p. 34.
17 Ph. Ariès, Met het oog op de dood. Westerse opvattingen over de dood, van de middeleeuwen
tot heden, Amsterdam, 1980, p. 36.
18 H. Achterhuis, Schaarste en medische macht, in Tijdschrift voor Gezondheid en Politiek, april
1989, p. 39 (cfr. M. Gronemeyer, Bedürfnisse, Gegenbedürfnisse, Bedürfnislosigkeit, Witten,
1985).
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19 H. Achterhuis, Het rijk van de schaarste. Van Thomas Hobbes tot Michel Foucault, Baarn,
1988, p. 288.
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De analfabeten van Belle van Zuylen
Paul Pelckmans
De late 18e eeuw was, anders dan ons Fin de Siècle, absoluut niet ‘postmodern’. Bij
en doorheen alle - met name libertijnse - speelsheid was het een tijd van
onverstoorbare ernst, van mensen die zich volle honderd procent met hun
overtuigingen identificeerden en ze dan ook liefst beleden in een gezwollen retoriek.
Politieke staaltjes daarvan hebben we daar verleden jaar, toen de Franse Revolutie
tweehonderd jaar oud was, nog kunnen beluisteren. Literair vertaalde hun
bevlogenheid zich in het pathos van de sentimentele roman, met zijn overdaad aan
tranerige superlatieven werd die de onverteerbaarste brok uit de hele
literatuurgeschiedenis.
Belle van Zuylen, die we dit jaar herdenken, wantrouwde die retoriek. Omdat er
in de Nederlanden over haar tijd weinig echt belangwekkends te vermelden valt,
stellen haar zeldzame getrouwen doorgaans dat zij voor een schitterende uitzondering
zorgde. Belle's correspondentie en haar romans, heet het dan, sloten perfect aan bij
alle trends van de Verlichting. Het wil me voorkomen dat dergelijke appreciatie, die
gretig een lege plek invult, haar oeuvre uiteindelijk nog onderschat. De critici vinden
het blijkbaar al een hele prestatie dat althans één Nederlandse volwaardig aan de
Verlichting wist te participeren. Ik meen dat ze het zelfs verder bracht: zonder ooit
te vervallen in een summier-reactionaire afwijzing veroverde Belle al vroeg een
kritische afstand tegenover alle hooggespannen dromen van haar tijd. De Verlichting
was de dageraad van onze moderniteit, ‘de ochtend van de dag die wij besluiten’1;
de reserves van een nuchtere tijdgenote bij wat die morgen gedroomd werd, blijven
het overdenken waard.
Om de kennismaking concreet te houden beperk ik me tot één verhaal, Sainte
Anne, dat vijf jaar geleden voor het eerst in het Neder-
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Belle Van Zuylen, schilderij van J. Juel, Stichting Slot Zuylen, Zuilen.

lands vertaald werd2. Belle vertelt er over een jong half-adellijk meisje, dat tijdens
de verwarde beginjaren van de Revolutie nooit leerde lezen. Het merkwaardige is
dat de schrijfster, zelf op en top een intellectuele, er niet aan tilt en zelfs te verstaan
geeft dat die verwaarloosde opvoeding de analfabete meer goed dan kwaad deed.

Van Zuylen naar Zwitserland
Eerst enkele realia. Belle van Zuylen werd op 20 oktober 1740, nu precies
tweehonderdvijftig jaar geleden, geboren op het gelijknamige slot even benoorden
Utrecht. Haar familie behoorde - en behoort nog altijd - tot de oudste Nederlandse
adel. Met die afkomst bleef ze uiteraard geen analfabete. Ze kreeg zelfs een bijzonder
verzorgde opvoeding en bleek er ook erg ontvankelijk voor, zodat het culturele en
artistieke leven van haar tijd al heel vroeg haar eigenlijke biotoop werd. Meteen nam
ze ook de taal van die biotoop over: Belle dacht, schreef en correspondeerde3 haar
leven lang in het Frans.
De brede belangstelling maakte haar leven boeiender, maar bepaald niet
makkelijker. De te vrijgevochten freule bestond het op haar eerste bal een vijftien
jaar oudere man van niet onbesproken reputatie ten dans te gaan vragen; toen ze
drieëntwintig was, publiceerde ze, anoniem maar zonder het geheim echt te bewaren,
een voltairiaans klinkend verhaal over adellijke vooroordelen. Het werd haar in haar
traditionalistische milieu niet in dank afgenomen: Belle vond er geen geschikte
partner en huwde uiteindelijk, toen ze al dertig was, met een Zwitserse edelman van
veel bescheidener signatuur, Charles-Emmanuel de Charrière. De late verbintenis
was net geen mésalliance:
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Belle's broers hadden de aanstaande nog als huisleraar gehad.
Een paar maanden na haar huwelijk vestigde Belle zich in de familiewoning van
de Charrières, het goed Le Pontet in Colombier (bij Neuchâtel). Ze zou haar
geboorteland nooit terugzien, al bleef ze druk met haar familie en andere Hollandse
relaties corresponderen. Mettertijd kreeg ze ook veel Zwitserse vrienden; de jonge
Benjamin Constant, de latere auteur van Adolphe4, was jarenlang zowat haar
geestelijke pleegzoon. Mme de Charrière leefde voortaan voor die talrijke vrienden
en voor haar literaire en muzikale werk. Ze bleef ook de politieke actualiteit geboeid
volgen. Toen de Franse Revolutie5 een vluchtelingenstroom naar Zwitserland lossloeg,
moest het meer worden dan gewone belangstelling: in heel wat brieven uit die periode
beijvert Belle zich om allerlei émigrés aan een onderdak of een inkomen te helpen.
Toen de gebeurtenissen na de val van Robespierre even wat rustiger leken te gaan
verlopen tastte ze, in een laatste reeks korte romans, naar een globaler evaluatie.
Sainte Anne is één van die bilanverhalen. Vanzelfsprekend ging het niet om een
letterlijk te nemen pleidooi voor het analfabetisme. De onverwachte voordelen die
Belle daar voor één keer in beliefde te ontdekken dienden om een hele reeks andere,
in haar tijd vaker bepleite voordelen te kijk te zetten.

Futiele cultuur
Censoren die boeken verbieden of verbranden en verlichte geesten die er alle heil
van verwachten hebben althans één ding gemeen. Ze delen de overtuiging dat het
gedrukte woord het leven grondig kan beïnvloeden. Belle van Zuylen speelt met de
tegengestelde these. Haar sympathieke hoofdpersoon, de jonge Bretoense edelman
Sainte Anne, verkondigt aan wie het wil horen dat boeken doorgaans helemaal geen
reëel impact hebben. Zowat alle positieve personages van de roman treden hem daar
op het één of andere moment in bij. Nicht de Kerber, die eerst de verdediging van
de literatuur op zich neemt, krabbelt terug als ze getuige is van een typerend voorval:
een gezelschap jonge dames stort tranen van ontroering bij een deugdzame roman
over een ontroostbare jonge weduwe; de jonge weduwe van het gezelschap snelt
naar haar spiegel en parfumdoos als de huisknecht een mogelijke nieuwe aanbidder
aanmeldt. Ze heeft niet eens door dat het contrast vreemd kan overkomen:
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‘Tot mijn grote verbazing was ze helemaal niet zo getroffen door de
tegenstelling die er toch duidelijk viel aan te wijzen tussen de mooie ideeën
die we bij het lezen hadden opgedaan, en het gedrag dat we aan de dag
hadden gelegd.
“Wat is daar nu voor vreemds aan?” vroeg ze mij. “We bewonderen een
personage uit een boek, en vervolgens handelen we al naar het ons uitkomt.
Had U soms gewild dat ik mij had vertoond zonder dat ik mijn haar in
fatsoen had gebracht? (...)
Kortom, neef, het zou heel goed kunnen dat u gelijk had, en dat “wel of
niet kunnen lezen” voor ons geen enkel verschil zou maken’ (p. 27).
Boeken, heet het verder, hebben hoogstens een toevallig effect. Het kan gebeuren
dat een los woord deze of gene lezer op een gelukkige gedachte brengt. Dat zo iets
mogelijk is, is geen reden om meer te lezen: ‘de meest banale krant, een aanplakbiljet
of een catalogus bewijst soms dezelfde dienst’ (p. 29)...
Met die radicale scepsis sluit Belle een eeuw af waarvan de schrijvers
nadrukkelijker dan ooit te voren geprobeerd hadden via overvloedige publikaties de
hele wereld te veranderen. Belle vond het de moeite te onderstrepen dat mensen niet
zo makkelijk te veranderen zijn...

De draaglijke lichtheid van het gevoel
Het maakt niets uit dat de jonge Elisabeth (of Babet) d'Estival, waarop Sainte Anne
verliefd wordt, nooit leerde lezen. De andere jongedames van het verhaal, die het
wel leerden, hebben er niets fundamenteels bij opgestoken. Hun lectuur had misschien
zelfs kwalijke gevolgen. De vrees zou inconsequent lijken als we niet wisten dat de
abrupte ontkenning in Sainte Anne een soort blikvanger6 is, een gewild tegendraadse
invalshoek. De hoofdinzet van het verhaal ligt elders.
Belle toont zich ditmaal vooral bezorgd over het ethos van de sentimentele roman,
die in de late 18e eeuw de fictieliteratuur was gaan domineren. De auteurs van dit
soort verhalen, die men tegenwoordig in de literatuurgeschiedenis doorgaans met de
glimlach afdoet, orchestreerden een niet aflatende lofzang op een reeks
diep-natuurlijke, met veel nadruk beleefde en geuite gevoelens. Het ging in principe
om spontane emoties, die juist geprezen werden omdat ze zo recht uit het hart
kwamen; nu ze meer en meer de hoofdinzet van alle leven en het waarmerk van een
edele ziel moesten heten, lag het voor de hand dat ze, in de teksten en in het reële
gedrag van wie zich daarop inspireerde, aanleiding gaven tot allerlei even stereotiepe
als pathetische poses.
Sainte Anne is in de eerste plaats een ontspannen, pretentieloos vertelde idylle.
Alle emoties blijken er tegelijk complexer en bescheide-
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ner dan de romanciers met hun summiere superlatieven voorgaven. De typische
episodes van de sentimentele roman - eerste ontmoeting, liefdesverklaring, conflict
met de familie, rivaliteit, misverstand - passeren stuk voor stuk de revue. De ene
verlopen verademend gewoon, de andere zorgen voor nodeloze drukte. Sainte Anne
verklaart zijn gevoelens op het dorpskerkhof; de scène zit vol ironische en libertijnse
knipoogjes en contrasteert gewild met de nobele melancholie waarmee veel van haar
tijdgenoten grafbezoeken e.d. plegen te vertellen7. De volgende dag heeft hij een
gesprek met zijn moeder, die voor hem een ander huwelijk gepland had. Ze betoogt
dat ze zich haar hele leven voor haar zoon had opgeofferd en dat ze de vader van de
wees die ze voor hem bestemt, op diens sterfbed beloofd had voor zijn kind te zorgen.
Dure eden aan stervenden, kinderlijke dankbaarheid en de kracht van een onuitroeibare
liefde zijn vaste topics in dat soort discussies, die elders steevast aanleiding geven
tot pathetische verscheurdheid. Belle ontluistert ze:
‘Hoe dikwijls is dit edele pathos niet opgevoerd om de plaats in te nemen
van eenvoud en redelijkheid. De mens heeft ontzag voor de schim van een
vriend of vader en hij is doof voor de levende stem van een vrouw of zoon.
Vooral de laatste dertig jaar heeft iedereen de toon van de roman en
toneelstukken overgenomen en strooit men overal voze en hypocriete taal
rond’. (p. 36)
De gevoelens van Sainte Anne, die op die ‘voze taal’ stuiten, worden evenmin
verabsoluteerd. Na afloop van het gesprek bedenkt hij onder andere, met een zucht
van verlichting, dat Babet en hij op het kerkhof geen definitieve beloften uitwisselden,
‘zodat de mogelijkheid zijn moeder niet ongehoorzaam te zijn en geen verdriet te
doen nog openstond’ (p. 38). De ontknoping is even relativerend. Sainte Anne speelt
het meisje dat zijn moeder voor hem bestemde - en die harerzijds van hem hield quasi moeiteloos door naar zijn beste vriend; twee andere huwelijken worden als het
ware ter plekke geïmproviseerd. Dergelijke cascades kwamen in de klassieke
intrigecomedie meer voor; het verbijsterende gemak waarmee één en ander hier in
orde komt wordt brutaal in de verf gezet als een van de betrokkenen opmerkt: ‘Niets
is vervelender dan bij een huwelijk aanwezig te zijn als je ook zelf niet trouwt’ (p.
88). Het argument is te gek om los te lopen - en wou naar mijn aanvoelen ook zo
klinken. De sentimentele roman bezwoer regelmatig dat echte liefde maar mogelijk
was tussen twee uitgelezen zusterzielen, die van alle eeuwigheid voor elkaar bestemd
waren. Belle vervangt dat pathos door een opzichtige absur-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

222
diteit, die toevalligheden en contingenties hun plaats geeft.
De trouwlustige weduwe die we al ontmoetten is bij dit happy end van de
gegadigden. Sainte Anne feliciteert haar:
‘Het is al erg genoeg dat cultuur nutteloos is; ze zou ook nog schadelijk
zijn wanneer ten gevolge van goedkope en romaneske dwaasheden mensen
hun oprechte en natuurlijke gevoelens in de waagschaal zouden gaan
stellen. Laten een paar bewonderaars van Werther8 zelfmoord plegen, een
paar dwazen hun hele leven tranen storten omdat ze misschien nooit iets
of iemand hebben liefgehad9. Het is niet nodig in het werkelijke leven een
onwaarschijnlijke roman te imiteren’ (p. 90).

Politieke scepsis
Het huwelijk waar het eigenlijk om gaat had een ‘democratische’ bijklank kunnen
hebben. Babet d'Estival is Sainte Anne's nicht, maar toch geen echt ebenbürtige
partner: ze is de dochter van de huishoudster van zijn oom, die de oude edelman voor
hij emigreerde gehuwd had om hun toen al acht jaar oude kind te wettigen. In dezelfde
zin kan het veelzeggend lijken dat de goede afloop in de eerste plaats te danken is
aan een gelukkig initiatief van Sainte Anne's knecht Herfrey: alle heil komt daarmee
van de plebejers!
Wie Herfreys tussenkomst zo interpreteert vergeet echter dat de know-how van
knechten en meiden een traditionele topos van de intrigeliteratuur is, die al bij
Shakespeare, Molière en zelfs bij de oude Plautus voorkomt. De interventie van
Herfrey is hoogstens ongewoon omdat ze zo eenvoudig is; in plaats van eindeloze
listen à la Figaro blijft het bij een simpele brief. De hele intrige van het verhaal draait
op twee ongelukkig samenvallende reizen: Sainte Anne gaat zijn beste vriend
Tonquedec opzoeken; die vat zijnerzijds hetzelfde plan op, zodat ze elkaar mislopen.
Sainte Anne's moeder probeert dan haar slag thuis te halen door de bezoeker, die de
gevoelens van zijn vriend nog niet kent, haastig met Babet te verloven. Eens terug
denkt Sainte Anne voor een voldongen feit - of althans een voldongen gevoel - te
staan en besluit hij dus tot een edelmoedig stilzwijgen. De situatie zou hopeloos
vastlopen als Herfrey het geheim niet verklapte: prozaïsch gezond verstand blijkt
efficiënter dan nobele zelfopoffering.
Democratische aspiraties komen daar niet bij te pas10. Belle geloofde lang voor
'89 dat een grote schoonmaak onvermijdelijk was; nadien heeft ze nooit gedroomd
dat het Ancien Régime nog zou terugkomen. Het standenprobleem, waar Sainte
Anne's moeder zich in vastbijt, is voor de verstandige personages van het verhaal
gewoon geen punt
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meer. Vraag is alleen of de gewelddadige opruiming echt voor Vooruitgang zorgde:
‘Het heidendom had zijn slachtoffers, het christendom heeft ze, en ook
van de filosofie kan men niet zeggen dat ze hen die ze als haar vijanden
beschouwt met veel consideratie behandelt (...). Onze pastoors hielden er
nichtjes op na, maar let maar eens op of onze wereldse wetgevers, onze
Solons, geen vriendinnetjes hebben!’ (p. 45).
Een Revolutie die zo weinig veranderde is vooral, zoals de overtrokken cultus van
het gevoel, een onuitputtelijke bron van ijdele complicaties. De strenge wetten tegen
de emigranten zorgen voor ‘jarenlange ellende’ (p. 49); de Terreur en de
Revolutie-oorlogen zijn de zoveelste terugval in een blijkbaar onuitroeibare
barbaarsheid. Sainte Anne en Tonquedec discussiëren geregeld over de toekomst
van hun land; ze voelen zich niet bij machte - en dus ook niet geroepen - die bij te
sturen.
Wat niet betekent dat ze alleen met zichzelf begaan zijn. In 1797 waren er goede
redenen genoeg om te denken dat elke poging het lot van een hele natie te verbeteren
nefast moest aflopen. Sainte Anne opteert dus voor een vernauwde horizon - die zich
in deze wereld van kastelen en landerijen overigens nog uitstrekt tot een kleine regio:
Belle's hoofdpersonen zijn jonge kasteelheren, gentleman-farmers zo men wil, die
zich spontaan, vanuit een nablijvende feodale reflex, voor veel verantwoordelijk
weten. Alleen lijkt de zorg om het wel en wee van hun onmiddellijke omgeving hun
haalbaarder dan elke bredere ambitie. De meest typische jonge edelman van de vorige
generatie, markies De La Fayette, was in 1777 uit zijn dagelijkse bezigheden
vertrokken om de Amerikanen te gaan bevrijden...

Directe wetenschap en bijgeloof
In die optiek hoefde de jonge Sainte Anne geen echt volksmeisje te huwen. Zijn
Babet staat evenmin voor het schimmig soort natuurlijke onschuld waar de leerlingen
van Rousseau graag mee opliepen. De Amerikanen waren in de jaren vlak voor de
Revolutie mateloos populair geweest omdat ze de eerste moderne democratie stichtten;
de opstand van de Engelse kolonisten tegen hun moederland sprak anderzijds tot de
verbeelding omdat men aan deze kant van de oceaan graag geloofde dat ze een in de
Nieuwe Wereld hervonden natuurlijkheid verdedigden. De edele wilden, de bons
sauvages uit de reisverhalen, speelden in op dezelfde droom. Ze spraken in
eenvoudige,
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nobele woorden en beleden een even subliem-eenvoudige natuurlijke godsdienst.
Belle onderkent daar eens te meer een stuk hooggespannen abstractie. Het verhaal
over de analfabete suggereert hoe zo iets als ‘natuurlijkheid’ er echt kan uitzien.
Babet is door haar verwaarloosde opvoeding aan veel ontsnapt. De winst blijft in
haar geval niet bij vage woorden:
‘Het leek (...) dat ze des te beter keek en luisterde, dat ze een helderder
geest bezat en een nauwkeuriger geheugen. Ik kreeg de indruk dat zij, die
van een heleboel dingen geen vermoeden had, veel grondiger vertrouwd
was met datgene wat praktisch nut voor haar had’ (p. 32).
Babet kreeg geen kans boekenwijsheid op te doen, maar erfde een arsenaal oudrurale
vaardigheden. We zien haar wonden verbinden en de gebroken poot van een kip
zetten; ze weet dat allerlei dieren ‘door veel mensen ten onrechte voor gevaarlijk en
giftig gehouden’ worden en kent natuurremedies tegen ‘bijesteken, wespesteken en
slangebeten’ (p. 13). Haar taal is niet al te zuiver, maar haar woordenschat des te
rijker; zij zit met name vol technische termen en onverwachte beelden. Ivan Illich
zou voor dergelijke talenten de term ‘vernaculair’11 gebruiken; de 18e eeuwse
Filosofen bezongen liever een etherischer Natuur omdat het zelfs in momenten van
cultuurmoeheid ondenkbaar bleef terug te vallen op de boerse gezondheid van het
platteland.
Belle was dus realistischer. Haar Babet is behalve handig ook bijgelovig, ze hecht
belang aan ‘omgekeerde zoutvaatjes, gebroken spiegels en aan het aantal mensen
met wie men aan tafel zit’ (p. 93). Het is het enige aspect van het personage waar de
tekst niet eenduidig raad mee weet. Sainte Anne houdt er soms aan dat zijn vrouw
alle ‘hersenschimmen en bijgelovigheden van zich afzet’ (p. 93); hij accepteert ze
elders als een noodzakelijk of als een minder kwaad:
‘Ik zie veel liever dat ze in geesten gelooft dan dat ze de onsterfelijkheid
van de ziel zou ontkennen, zoals ik ook veel liever zou hebben dat ze de
zon aanbad dan dat ze in het geheel niet tot vereren of aanbidden in staat
zou zijn’ (p. 32)12.
De situatie wordt nog verwarder als blijkt dat behendigheid en bijgeloof niet zomaar
naast elkaar staan. Op het niveau van de traditionele geneeskunde, waar Babet een
experte is, vallen ze zelfs zonder meer samen:
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‘Mademoiselle d'Estival deed al deze dingen uiterst handig, en ze maakte
er heel grappige of bijzondere gebaren bij. Ze vroeg naar de dag en het
uur waarop de geneeskrachtige kruiden waren geplukt, bepaalde
vervolgens, op de vingers tellend, de stand van de maan, en voorspelde
daarop het keukenmeisje dat ze gauw beter zou zijn’ (p. 8).
‘Mademoiselle d'Estival liet de jongeman de wonderbaarlijke planten tegen
oogziekten zien. “Maar” zei zij, “je mag ze alleen plukken na
zonsondergang”. Sainte Anne werd getroffen door een zeer bijzonder
mengsel van wetenschappelijke kennis en eenvoud, dat in hun hele gesprek
doorklonk’ (p. 12).
Het komt niet verder dan losse notities, de tekst weet in zijn mélange de science et
de simplicité fort extraordinaire13 geen duidelijke lijn te trekken. Een echt
genuanceerde betekenis zal men er beter niet in zoeken. Met dat al blijft het een
zeldzame verdienste dat Belle de mélange minstens aangeeft. De mythe van de
Natuurstaat probeerde een eenvoud te bedenken die tegelijk filosofisch voldeed, waar
de geruste landman nauwelijks echt moest werken en vanzelf zo goed als deïstisch
was. Sainte Anne onderstreept dat de enige echte wereld waar men de complicaties
van de Verlichting reëel kon ontlopen tegelijk en ondeelbaar bol stond van prozaïsche
zorgen en van bijgeloof. De lezer moet zelf maar uitmaken wat hij erbij wil nemen:
‘Laten wij ons land bebouwen, onze tuinen wieden, laten de vrouwen
spinnen, laten de wevers ons linnen, onze hennep en de vacht van onze
schapen in kledingstukken veranderen. Ik weet maar al te goed dat onze
onwetendheid vergezeld zal blijven gaan van onze oude dwalingen, maar
oppervlakkige wetenschappelijke kennis is maar al te vaak gevaarlijk, en
het mag dan zo zijn dat ze ons van een paar vooroordelen kan bevrijden,
ze bekleedt ons met een hovaardij waar ik voor huiver’ (p. 31).

De vriendin van Jean-Jacques
Om af te ronden wil ik even aangeven hoe Belle, zeven jaar voor ze Sainte Anne
schreef, een echte analfabete verdedigde. Jean-Jacques Rousseau was tijdens zijn
laatste jaren en vooral na zijn dood (1778) een idool geworden; zijn vriendin, het
‘dienstmeisje’ Thérèse Levasseur, die hem overleefde, herinnerde onaangenaam aan
al zijn prozaïsche kanten. De grote man had zich geen bijzondere vrouw gezocht:
Thérèse was ongeletterd, kon niet eens de klok lezen en vond als men haar aansprak
nooit de toon die bij de uitverkorene van le maître des ^ames sensibles had gepast.
Met iets meer flair had ze van de Rousseau-cultus kunnen leven: ze zag die rol niet
zitten, begon een nieuwe relatie met een doodgewoonst denkbare partner en toonde
zich hinderlijk precies als het over auteursrechten ging. Omdat er in mythen geen
plaats is voor onbeduidende rollen en men Thérèse
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onmogelijk tot Jean-Jacques' sublieme zusterziel kon promoveren, ging men haar
gaandeweg als een monster zien. Ze zou de Filosoof door haar ontrouw tot zelfmoord
gedreven hebben - als ze hem al niet zelf vermoord had! Twee eeuwen later klinken
de aantijgingen, die tot de prehistorie van de moderne vedettencultus behoren, zonder
meer grotesk. Voor de betrokkene, die geen machtige vrienden had, was de laster
een regelrechte ramp.
Eind 1789 schrijft Belle haar Klacht en verweer van Thérèse Levasseur14. Het
pamflet, dat voorgeeft de veelbesprokene zelf aan het woord te laten, is een
merkwaardig stuk omdat het geen moment probeert de zwarte legende door een
positiever variant te vervangen. Belle laat haar cliënte liever betogen dat dergelijke
melo waar het over een vrouw van vlees en bloed gaat gewoon niet te pas komt. De
beschuldigingen aan haar adres zijn behalve onrechtvaardig in de eerste plaats
aberrant! Ze groeiden uit de onredelijke ontgoocheling dat de echte vriendin van
Jean-Jacques geen romanfiguur was:
‘Omdat mijnheer Rousseau een arm meisje, dat niet kon lezen of schrijven,
noch op een klok de tijd ontcijferen, de eer heeft bewezen haar zijn was
te laten doen en zijn soep te koken, omdat hij haar soms zijn bed liet delen,
en veel later zijn naam - zou dat arme meisje daarom een heldin hebben
moeten worden, een grote geest, een edele ziel zoals ze in de boeken
bestaan?’ (pp. 56-57).
Thérèse werd het slachtoffer van een quiproquo tussen dagdaagsheid en literatuur;
Belle zal het hele geval, hoe zielig ook voor de betrokkene, in de eerste plaats grotesk
gevonden hebben. Voor Thérèse werd het leven pas een paar jaar later rooskleuriger:
in 1793 kende de Franse Nationale Conventie de weduwe van Jean-Jacques een
comfortabel jaargeld toe. De rest kon haar voortaan minder schelen.

Besluit
Belle's beste werken klinken, als men ze voor het eerst ter hand neemt, bijna
ontgoochelend gewoon. Pas bij grondige lectuur dringt het door dat ze op haar rustige
toon systematisch alle onderwerpen aansnijdt waaraan haar tijdgenoten zich beroesden.
Ze weet ze stuk voor stuk - en dikwijls vanuit een erg onverwachte invalshoek - te
relativeren.
Sainte Anne prikt minstens drie ballons door. Het verhaal is nadrukkelijk geen
sentimentele roman, geen plebejische parabel en ook geen lofzang op een
probleemloos-gave Natuur. Het merkwaardigste is misschien nog dat het met dat al
evenmin een frontale aanval op de
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Verlichting werd. Belle relativeert ook haar eigen bedenkingen: ze brengt ze als een
verzameling boutades, die thuishoren in een opzichtig-moedwillige polemiek tegen
al wat boek heet. Sainte Anne ontkent een paar keer nadrukkelijk dat zijn onverwachte
stellingnames te wijten zijn aan zijn verliefdheid; de lezer krijgt zo de kans hem ook
in die zin van enige overdrijving te verdenken. De denkstof wordt zelf geen nieuw
dogma.

Eindnoten:
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3 Belle's jeugdcorrespondentie is sinds enkele jaren ook in Nederlandse vertaling beschikbaar:
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een hele flashback (pp. 7-9) over de dialoog die op die verwonderde uitroep eindigde.
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Haar moeder is het onsympathiekste personage van het verhaal wegens ‘haar uiterst volkse ziel
en grove manier van doen’ (p. 61).
11 Cfr. met name Ivan Illich, Le travail fantôme, Seuil, Paris, 1981, hoofdstukken 2 en 3.
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rede. De Kritik der praktischen Vernunft (1786) werd in de omgeving van Mme de Charrière
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Voltooid mijn monument. Een driedelig reisessay (II)
Villa Adriana
Luc Devoldere
Reizen is vooral het reizen voorbereiden: trein- of buslijnen natrekken, vliegtuigen
boeken. En dan wachten. En als men de landschappen eindelijk ziet voorbijglijden,
en denkt te reizen, dan doet men uiteindelijk niets anders dan - weer - wachten, tot
men er is. Men is dan eindelijk ter bestemming aangekomen. Maar de geplande
bestemming is altijd anders dan de bestemming zelf. Men was hier niet voor bestemd.
Dan maar weer verder.
*
‘Ils ne savent à peu près rien de l'homme qui jadis a aménagé tout
cela, sinon qu'il fut grand voyageur, grand amateur d'art, qu'il
préférait la paix à la guerre, et qu'il aima et vit mourir quelqu'un. Ce
peu d'information est assez pour les faire rêver’.
Marguerite Yourcenar
De Via Tiburtina is lang, en voert door eindeloze voorsteden en industrieterreinen.
Vroeger waren er geen voorsteden, nu zijn er geen steden meer omdat ze niet
ophouden en dus ook niet meer beginnen. De lijnbus dwarst de Raccordo anulare,
de grote ring die na de muur van Servius Tullius en die van Aurelianus de voorlopig
laatste wal, maar geen grens, rond Rome vormt. De Villa Adriana ligt - verrassend
- in de vlakte, en niet op de uitlopers van de heuvels. Hadrianus wist wat hij deed:
ik voel de frisse bries die hij zocht. De ligging beschermt de Villa tegen de
noorderwind en geeft de zachte wester vrije baan.
De verwachtingen zijn hoog gespannen. Het gaat hier om wat Gregorovius in het
voorbijgaan het grösste Lustschloss im Abendlande noemt. De bouwwerken duurden
bijna zo lang als de volledige legis-
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1. Hadrianus, Musée de la Canée, Creta

latuur (117-138) van Hadrianus, maar de keizer zelf verbleef er slechts de laatste
jaren van zijn leven. Toch stierf hij er niet. Men had de aan waterzucht creperende
man van 63 naar Baiae - een soort Marbella aan de golf van Napels - gebracht in de
hoop zijn gezwollen benen daar wat verlichting te geven. De as werd gedeponeerd
in het hart van zijn mausoleum.
Wie was Hadrianus? Een gepassioneerd en geniaal amateur. Een geletterde, thuis
in het leger. Een architect die rusteloos inspecterend het rijk bereisde. Een filhelleen
op de troon van Romulus. En een beëindiger van oorlogen, waar hij geen heil van
verwachtte. In een uithoek van het imperium bouwde hij een muur: hij bakende Rome
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af tegenover het andere en gaf daarmee te kennen dat ook dat zijn rijk precair was,
vergankelijk, want begrensd. Omnis determinatio est negatio: elke bepaling is een
ontkenning van wat iets niet is. Zo is ook elk bouwwerk een ontkenning.
Natuurlijk intrigeert ons hier de architect: de enige die iets tastbaars achterlaat.
De as is niet meer te vinden, ergens aan de Nijl zijn tranen allang verdampt, maar
muren blijven, ook al worden ze bermen, glooiingen in Schotland. Het mausoleum
is gemetamorfoseerd tot een vesting, een gevangenis, pauselijke residentie, en heet
nu Engelenburcht, maar de cilinder blijft intact en overeind. Athene kon even de
illusie koesteren van de Gouden Eeuw. Hadrianus werd er als de tweede (bouwende)
stichter gevierd. In Rome rest naast het mausoleum het immense tracé van de tempel
van Venus en Roma op het forum. En er is natuurlijk het Pantheon. Hardnekkig wordt
beweerd dat Hadrianus deze tempel, neergezet door M. Agrippa, de ware held van
Actium, van de grond af heeft heropgebouwd. Het Pantheon is buiten categorie.
Vanop de Gianicolo zie je nochtans nauwelijks meer dan een voorzichtig verrijzende
grijze schijf boven de rode daken. Maar het Pantheon werkt van binnen naar buiten.
De aarde, de globe wordt gevat in een koepel, welving en bol tegelijk. De hemel gaat
naadloos over in de aarde. De materie is hier in elk atoom vergeestelijkt, het
Menschliches Allzumenschliches geabstraheerd. Was het daarom dat Hadrianus
zorgvuldig elke verwijzing naar zijn auteurschap uitwiste en het toen al antieke
opschrift van de oude tempel (M AGRIPPA L F COS TERTIUM FECIT) aanbracht
op zijn creatie? Hadrianus leidde de geschiedenis om de tuin, omdat hij wist dat de
schepper zich moet terugtrekken uit een dergelijke schepping - om deze zichzelf te
laten zijn. Maar het gaat hier niet over het Pantheon. De keizer heeft overigens genoeg
gebouwd voor anderen: nu bouwt hij voor zichzelf, voor eigen gebruik. Zijn biograaf
vermeldt alleen dit:
Tiburtinam villam mire exaedificavit, ita ut in ea et provinciarum et
locorum celeberrima nomina inscriberet, velut Lycium, Academian,
Prytanium, Canopum, Poecilen, Tempe vocaret. Et, ut nihil praetermitteret,
etiam inferos finxit’.
‘Hij liet in Tivoli een wonderlijke villa bouwen. Hij ging daarbij zo te
werk dat hij de beroemdste plekken uit de provincies van het rijk in zijn
bouwwerk weergaf. Zo had hij een Lyceum, een Academie en een
Prytaneum, maar ook Canopus, een stoa poikilè en iets dat hij Tempedal
noemde. En om niets te vergeten had hij zelfs zijn onderwereld gebouwd’.
De reiziger Hadrianus doet de reis over als architect: de bereisde we-
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wordt geaccapareerd door de uit-gereisde sedentair. Geen Madurodam of Brupark
voor de massa's, maar een paleis waar de wereld eigenzinnig wordt samengevat,
waar de gril het haalt op de canon, het vrijblijvende op het functionele.
Dat kom ik hier controleren.
De eerste indruk van een archeologische site is zelden veelzeggend: men moet hier
ook weer wennen aan de hectaren muren, de zuilen en de gehalveerde gewelven die
niets prijsgeven. Duizend jaar geleden dacht men dat het hier om de resten van een
hele stad ging. De eeuwen hebben er ondertussen duchtig huisgehouden. Ze hebben
mozaïeken en marmeren beelden geplunderd en/of versnipperd over vele musea,
maar ook struiken, lover en kreupelhout moesten eraan geloven.
Ik loop de Pecile (Italiaans nu!) binnen, omdat de ingang zo beslist heeft. De
uitvergrote kopie van de Atheense stoa poikilè bestaat uit rechtstaande, bakstenen
muurskeletten, een enorme binnenplaats met een bassin vol water. Het uitzicht op
de nochtans weinig spectaculaire campagna is weids en groots in zijn eenvoud. Het
origineel was een zuilengaanderij van een 60 à 70 m rondgang, met schilderijen aan
de wanden, waar roddelend, rechtsprekend en/of filosoferend Athene zijn passeggiata
hield. Peripatetiek is in deze gaanderij - 232 bij 97 m - in ieder geval verzekerd.
Peripatetiek is in deze gaanderij - 232 bij 97 m - in ieder geval verzekerd. Ik wandel
dus rond, zonder Zeno van Citium te ontmoeten die hier zijn stoïcijnse paradoxen
aan de zuilen verkocht, en twijfel met de archeoloog mee: is dit wel de Poecile waar
de biograaf het over heeft? Men vond geen haken aan de muren om de schilderijen
op te hangen.
Canopus ligt op 20 km van Alexandrië, en kan je bereiken via een kanaalarm van
de Nijldelta. Je glijdt in je sloep - à la recherche du plaisir perdu - langs luxehotels
en bordelen. Fakkels verlichten de voorbijschuivende barken waarop obsceen
gezongen wordt. Sarapis, de god van de genezing, heeft in Canopus een beroemd
bedevaartsoord: na het ex voto de hetaere - een niet stuk te krijgen formule.
Hadrianus heeft deze levantijnse Reeperbahn in Tivoli overgedaan: de lupanaria
zijn vandaag niet meer te vinden, het kanaal is een bassin waar nu water stilstaat,
afgezoomd met gipsen kopieën van caryatiden en silenen. Het geheel geeft sterk de
indruk pittoresk te moeten zijn, voer voor prentbriefkaarten, Hollywoodachtig Rome.
Aan het uiteinde, de halve koepel van het Sarapeum, of wat daarvoor doorgaat, want
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ook dat is niet zeker. Moest Hadrianus genezen?
De ‘Academie van Plato’ ligt buiten het staatsdomein. Afrasteringen wijzen de
plattegrond volgende bezoeker terug. Hetzelfde geldt voor de onderaardse gang die
naar Hades leidt. Het Prytaneum, het staatshotel voor Atheense ambtenaren op rust,
vind ik helemaal niet terug, en het Lyceum, het gymnasium waar Aristoteles school
hield, evenmin. Een rumoerig liceo wel, dat letterlijk peripatetisch doet. In de grote,
lachende ogen van deze onbevangen Italiaantjes die me vragen waar hun maatje
Massimo uithangt, want ze zijn hem kwijt, lees ik veel, maar niets wat te maken heeft
met Hadrianus. Een ander liceo speelt gezapig voetbal op het gras.
In ruil voor de gemiste filosofische instellingen sta ik plots in het Teatro marittimo,
een van de vele arbitraire benamingen die de argeloze bezoeker hier voortdurend op
het verkeerde been zetten. Deze ronde zuilengang sluit een kanaal van 4,8 m breed
in, met in het midden een eiland. Twee houten ophaalbruggen zouden over het kanaal
hebben gelegen. Op het eiland zelf, een somptueus paviljoen: negen kleine ruimtes;
één daarvan is een badkuip met een fontein in het midden. Nee, dit is geen zwembad
of theater, maar een asiel, een isoleercel voor de keizer, oord van studie en/of artistieke
of erotische uitspatting. De afzondering is hier etalage-architectuur geworden. Lathe
bioosas, leef in het verborgene, zegt Epicurus - maar de keizer verbergt zich hier
opzichtig. Ik kan me niet ontdoen van de indruk dat zijn gezwollen benen er pijnlijker
aanvoelden, dat de bedreven liefde er bitter gesmaakt heeft, en de geschreven verzen
of muziek er mislukten. Heeft Hadrianus, in zijn walg voor het leven die hem volgens
zijn biograaf op het einde bekroop, hier niet om de dood geschreeuwd?
Rest nog het belvédère boven de Tempevallei. Natuur is voor tevredenen of legen,
dicht Bloem, en Hadrianus was geen van beiden. Het idyllische landschap van de
Romein ligt in Arcadië: een echt stuk Griekenland dat irreëel is geworden. Het
Arcadië van de landkaart ligt er troosteloos dor te zijn in de Peloponnesos. Zo was
ook het Tempedal - zegt men - ooit een begroeid dal tussen Olympos en Ossa in
Thessalië. Beneden kabbelde de Peneus eeuwig fris door het lommer. Het cliché trok
een hardnekkige voor door de Romeinse letterkunde: Zephyris agitata Tempe,
Horatius' door Zefier bestreelde Tempe, is de Romeinse variant van onze
strand-en-palmboom-Stille-Zuidzee-idylle.
Hadrianus doorbrak het taboe. Hij verplaatste het mythisch gewor-
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4. Het kanaal van Canopus, nu een bassin, afgezoomd met gipsen kopieën van caryatiden en sirenen

den Tempe. Preciezer, hij gaf het een plaats in de Romeinse campagna, in zijn paleis.
De mythe krijgt een plaats in eigen huis. Een bestaande beek en vallei werden
gebruikt. De natuur werd ook hier eens overgedaan, ook al moest de grillige keizer
haar een handje toesteken.
Vandaag is er bitter weinig van te zien. Ik kijk uit door de bomen op het nieuwe
Tibur, boven het oude. Beneden liggen volkstuintjes. Door het ‘Bos van Tempe’ stap
ik over een zacht tapijt van verend lover in de richting van een rij cipressen.
Als ik door de cipressen - hoeders van de doden, aangelegd door Conte Fede in
de 18e eeuw - terug naar de ingang stap, gaan mijn gedachten uit naar Jeanne de
Reval. Zij was de grote liefde van Mi-
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chel de Crayencour, Yourcenars vader en meende dat ze hem hier in deze laan (die
vroeger de enige toegang tot de Villa was) tussen de cipressen zag lopen. Dat was
in 1909: de belle-époque-burgerij flaneerde voor het laatst door een park voor
geprivelegieerden dat Europa heet. Maar Marguerite Yourcenar en haar vader Michel
kwamen hier pas in 1924 voor het eerst. De Michel van 1909 is dus een hersenschim
van Jeanne de Reval, maar er zijn coïncidenties, kruisingen van personages die sterker
zijn dan de werkelijkheid. Jeanne en Michel kruisen elkaar - maar niet op het zelfde
moment - op het snijpunt van de Villa Adriana. En Hadrianus is een derde
sleutel-personage in het oeuvre van Yourcenar.
Mijn Hadrianus, en waarschijnlijk ieders Hadrianus, passeert vandaag fataal via
die van Yourcenar: een coherent gemonteerde Hadrianus, terwijl geen enkel levend
wezen coherent is zolang het leeft.
‘Retrouvé dans un volume de la correspondance de Flaubert, fort lu et fort
souligné par moi vers 1927, la phrase inoubliable: “Les dieux n'étant plus,
et le Christ n'étant pas encore, il y a eu, de Cicéron à Marc Aurèle, un
moment unique où l'homme seul a été”. Une grande partie de ma vie allait
se passer à essayer de définir, puis à peindre, cet homme seul et d'ailleurs
relié à tout’.
Flauberts zin is inderdaad onvergetelijk, maar te mooi om waar te zijn. Zo'n zin
beroest de classicus, de net niet heiden die romantisch op zoek is naar een niet
bestaande oudheid. Hadrianus is nooit alleen geweest, relié à tout sluit dichter bij de
waarheid aan: de goden waren er, de mysterieculten, en natuurlijk Antinoös, de gril
die een obsessie werd. Toen de Bithyniër verdronk in de Nijl, werd de amitié
particulière een amitié étalée in heel het rijk, een lichaam verduizendvoudigd in
hopeloos marmer. Elk leven is een mislukking. Ieder ondergaat zijn Antinoös. Getroost
is wie dat jammerlijke failliet ‘Antinoös’ kan noemen. Kunst herstelt namelijk het
leven, herschikt het, vervormt het door het selectief, coherent te structureren. De
Hadrianus van Yourcenar is een monument. In de Villa Adriana - dít monument ben ik misschien eerder op zoek geweest naar dát monument.

Epiloog
Thuis vind ik in de Commentarii van Pius II, de Pienza-bouwheer, het relaas van een
uitstap naar Tivoli. De Villa lag er in het Quattrocento natuurlijk rijker én
verwaarloosder bij. De paus beschrijft de resten en besluit:
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5. G.B. Piranesi, de halve koepel van het Sarapeum

‘Vetustas omnia deformavit, quos picti tapetes et intexta auro aulea muros
texere, nunc hedera vestit. Sentes et rubri crevere ubi purpurati consedere
tribuni et reginarum cubicula serpentes inhabitabant, adeo fluxa est
mortalium natura rerum’.
‘Aanvretende tijd heeft hier alles vervormd. Klimop bekleedt nu de muren,
ooit bedekt met tapijten en met goud bestikte draperieën. Doorn- en
braamstruiken bloeien nu waar tribunen in het purper zetelden en slangen
wonen in de slaapvertrekken van koninginnen. Zo vluchtig vervloeit de
natuur van de menselijke dingen’.
Adeo fluxa est mortalium natura rerum. De laatste zin is bizar. Pius wordt in Tivoli
getroffen door de melancholie van het verval, zeg maar, de poëzie van de ruïnes.
Een indruk die de opgepoetste site anno 1990 niet wekt. De muren, gewelven en
skeletten van de Villa zijn vandaag even imposant, maar kaal. De ruïne is een
archeologische site geworden waar het groen zorgvuldig van de stenen is gehaald.
Een ruïne, die je pas met een bijl door het kreupelhout hakkend bereikt, laat zich
invullen door de melancholie. In de nette, afgelikte site loop je verwezen aan te
vullen, maar je krijgt de bogen en overspanningen niet meer samen.
De etsen van Piranesi brengen soelaas. Deze Venetiaan creëerde de tragische
schoonheid van Rome. Zijn ruïnes, gedrapeerd met hardnekkig lover, lijken groter
en vervaarlijker in hun clair-obscur dan in werkelijkheid. Paradoxaal genoeg zijn de
monumenten op zijn etsen
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niet aan zichzelf overgelaten. Ze vormen juist een deel van het landschap. Ze worden
achteloos geplunderd en krijgen geen archeologische aandacht, maar zien er in hun
nonchalant Dasein echter uit. De mensen op de voorgrond, aangebracht om de ruïnes
groter te doen lijken, ademen rust uit. Zelfs in hun bezigheid lijken ze
contemplatieven.
De Villa Adriana is de anti-ruïne geworden. Het moet me van het hart: een ets van
Piranesi - de halve koepel van het Sarapeum - geeft me de Villa terug. Ik had een
idler in het Settecento willen zijn, mijn toerisme hunkert naar de Grand Tour. Ik doe,
bij gebrek aan beter, de reis maar over in gedachten. En ik sjoemel met tijd en ruimte.
Ja, ook met ruimte. Want een andere tijd kent een andere ruimte.
*
Zo is reizen verhevigd leven, en tegelijk leger leven. Het is het leven voor zich
uitschuiven, antichambreren. Het is de nostalgie van de sedentair die we geworden
zijn: weer eventjes van overal en nergens zijn, nomade, of, hij gebrek aan taiga,
flaneur onder de arcaden van een stad.
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Polemiek en demagogie
Leo Geerts
Vlaamse lezers weten wat je bedoelt met de zaak ‘Notaris X’. Nederlandse lezers
kunnen vergelijken met het geval McCallister. In beide rechtszaken - in België en
in de VS - gaat het om een beschuldiging van incest; in alletwee werd die
beschuldiging geuit door de moeder nadat ze in een echtscheidingsprocedure het
hoederecht over het betrokken kind toegewezen zag aan de vader; beide moeders
schermen met de ‘bewijzen’ die door deskundigen (artsen en psychologen) geleverd
werden; in beide zaken werd de vader door het gerecht in het gelijk gesteld. Het
geval McCallister is wat spectaculairder, zoals het Amerikanen betaamt. Mevrouw
McCallister is zelf rechter geweest, maar werd geschorst; ze maakte een lange
zwerftocht over de wereld met haar ‘gekidnapte’ dochtertje en belandde tenslotte in
Amsterdam, waar ze door een actiegroep beschermd wordt; wel werd haar daar haar
kind toch nog ontnomen en het werd naar zijn vader teruggestuurd. McCallister heeft
een dubieuzer verleden en haar kaarten liggen slechter, maar voor de rest is haar
geval zeer vergelijkbaar met de Belgische geschiedenis die hier aan de orde is. Voor
een goed begrip van de context volgt hier de samenvatting van de zaak Notaris X
door Paul Koeck in zijn boek over deze perszaak1:
‘Vanaf 1985 verschenen er in de Vlaamse pers af en toe berichten over
een in een echtscheidingszaak verwikkelde Antwerpse notaris die zijn
zoontjes van drie en zes seksueel misbruikte. De feiten waren schokkend,
de bewijzen verpletterend, de deskundigen eensgezind. Vond de pers.
Alleen het gerecht bleef de zaken anders zien. De vader werd niet alleen
vrijgesproken, maar bovendien kreeg hij het hoederecht over de kinderen.
De moeder, die de feiten had aangeklaagd, werd terechtgewezen en moest
het stellen met een beperkt bezoekrecht. Terwijl de be-
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richten in de meer behoudsgezinde pers langzamerhand van toon
veranderden, beten het weekblad Humo en de krant De Morgen zich vast
in het dossier’.
Op zichzelf is een dergelijk dispuut in een echtscheidingszaak hooguit voer voor de
schandaalpers. Terecht stelt Mark Grammens in zijn voortreffelijk éénmansblad
Journaal (20/9/90):
‘Hoe men voorts ook moge denken over een en ander, altijd is het fout
om elementen uit een echtscheidingsproces aan de openbaarheid prijs te
geven. Daar is geen enkel maatschappelijk zinvol oogmerk mee gediend’.
Wel ziet hij één excuus:
‘De pers moet, wanneer daar aanleiding toe bestaat, het falen van de
rechterlijke macht aanklagen, en kan dit moeilijk anders doen dan aan de
hand van de feiten, die derhalve openbaar moeten worden gemaakt. (Maar)
een dergelijke kritiek (moet) dan gepaard gaan met uiterste kiesheid (...)
en elke sensationalisering (moet) worden vermeden. Dat is hier zéker niet
gebeurd, integendeel: de publieke hetze (...) nam zulke vormen aan dat
geen fatsoenlijk mens daar nog iets mee te maken wilde hebben en het een
welhaast hysterische zaak werd van een beperkt groepje Antwerpse
marginalen’.
Dat is een correcte evaluatie. Toch zitten er aan de hele zaak een aantal aspecten vast
die niet helemaal ‘marginaal’ zijn. Zo is er eerst en vooral de betwisting van de
juistheid van de gerechtelijke beslissing. Naar mijn gevoel blijft er aan de wijsheid
van de rechter veel twijfel bestaan. In een weerwoord op het boek van Koeck schrijft
Humo: ‘(...) Twee van de belangrijkste bewijsstukken uit het dossier tegen de Notaris
(zijn) met volle kracht overeind gebleven. Maar voor Koeck bestaan ze al niet meer’
(Humo, 13/9/90). Wat wordt hier geïmpliceerd? Er staat niet: ‘De rechter heeft zich
vergist’. Er staat zeker niet: ‘De rechter is beïnvloed door de relaties van de notaris’.
Maar er staat wel dat ‘twee van de belangrijkste bewijsstukken met volle kracht
overeind’ zijn gebleven. Er staat niet dat ze voor de rechter ‘niet meer bestaan’, er
staat slechts dat ze voor Paul Koeck niet meer bestaan. Ook in de allereerste reactie
van de twee betrokken journalisten, Gijsels en De Haes klinkt deze twijfel mee:
‘Koeck brengt elementen aan die ook bij ons twijfel zaaien, maar als notaris
X echt onschuldig is, had hij een waardiger en evenwichtiger betoog
verdiend dan een nodeloos wraakzuchtig werkstuk dat serieuze
journalistieke methodes en zelfs mensen opoffert aan het Grote Gelijk’
(Humo, 6/9/902).
Weer staat er niet: wij geloven dat de notaris schuldig is en dat het gerecht een
serieuze fout heeft gemaakt. Er is slechts een implicatie. Die is evenwel zo suggestief
dat ze een nadere beschouwing van de
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rechtszaak eist, of tenminste van de context waarin deze argwaan tegenover het
gerecht verklaard, zij het daarom nog niet geëxcuseerd kan worden. Van enige
zelfkritiek, laat staan van een eerlijk toegeven van een fout is bij deze journalisten
geen sprake: aan een voorzichtig doodzwijgen van het boek van Koeck hebben ze
kennelijk niet eens gedacht. Ze slaan terug zo hard als ze kunnen. Dit - en de suggestie
van een rechterlijke dwaling -, wijst erop dat hier een knoedel van reacties onder zit
die misschien maar bij een kleine groep bestaat (‘een groepje Antwerpse marginalen’),
maar die toch enige signaalfunctie heeft.
Voor een deel heeft Grammens gelijk: de aanvallen op het gerecht waren zeker
niet discreet. De inzet evenwel was een iets meer zinvolle, maatschappelijke
problematiek dan hij schijnt te denken. Toen in 1985 de zaak aan het rollen werd
gebracht, was ‘incest’ een even heet hangijzer als ‘verkrachting’. Heel veel aandacht
ging naar het feit dat de slachtoffers van incest zo mogelijk nog weerlozer zijn dan
die van verkrachting, en dat daarom drempelverlagende maatregelen nodig zijn om
de slachtoffers een faire kans te geven. Men kent ook de tegenargumenten: zonder
bewijslast kan iedereen van incest of verkrachting beschuldigd worden; zo laag mag
de drempel ook weer niet worden dat de rechten van de beschuldigde zouden worden
aangetast. Al bij al een niet eenvoudige problematiek waarover je in sensationele
slogans niet veel zinnigs kunt zeggen. Hebben sommigen in dít echtscheidingsproces
wellicht een test-case gezien voor deze materie? Een verstandige keuze kun je dat
niet noemen. Het ging om één partij uit een echtscheidingsprocedure. Verder is niet
iedereen gelukkig met de manier waarop de belangen van de gescheiden vrouwen
worden behartigd. In progressieve kringen zijn er ook groepen die de belangen van
mannen verdedigen. Een grote eenheid achter deze meer algemene inzet en zeker
achter de anti-notaris-X zaak kon men dus niet verwachten. Het was een dubieuze
test-case, waarachter men maar één fractie van het toch al beperkte geïnteresseerde
publiek kon verenigen.
Bizar - althans op het eerste gezicht - is de hardnekkige nadruk die gelegd werd
op de - al dan niet vermeende - rechtse opvattingen en contacten van de notaris.
Grammens is niet de enige om verwonderd op te merken dat incest links noch rechts
is. Zeker is, dat ook linkse homofielen met de zaak niets te maken wilden hebben,
juist omdat op een seksuele voorkeur of geaardheid opeens een politiek etiket werd
gekleefd. Naar mijn mening heeft deze bizarre versmel-
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ting van incest met politiek te maken met een bepaalde (klein-)linkse paranoia die
overal rechtse samenzweringen ziet. Dat dit door het publiek geslikt werd, is niet zo
verbazingwekkend. Tot op vandaag weet dit publiek niet wat de Bende van Nijvel
precies voorstelde. Duidelijk was dat geen gewone criminele groep. Allerlei
suggestieve draadjes verwezen naar uiterst rechtse bindingen. Het publiek ging terecht
twijfelen aan de neutraliteit en zelfs de efficiëntie van het onderzoek. De man in de
straat, die noch de dertig moorden van de Bende, noch de vreemde gang van het
onderzoek vergeet, was gaan twijfelen aan het gerecht én kon bovendien geloven
aan een samenzwering van uiterst rechts. Maar dit belet niet dat het klakkeloos
toepassen van die samenzweringstheorie op een echtscheidingsproces bizar blijft.
Uit deze context is dus maar één conclusie mogelijk. Verstandige verdedigers van
bedreigde kinderen konden in de zaak X geen zinnige test-case vinden. Voor de
samenzweringstheorie was er al evenmin een aanknopingspunt. Als men de zaak
wou opentrekken naar ruimere maatschappelijke verbanden, was de hetze tegen de
notaris onverstandig. Zo kom ik tot het belangrijkste punt van mijn betoog. Ook als
er een duidelijk maatschappelijk probleem aan de orde was geweest en er een
voldoende ruime achterban voor gevonden was, dan nog zou de hele hetze meer
gehad hebben van demagogie dan van een geargumenteerde polemiek. Om dat
duidelijk te maken doe ik een stapje achteruit, weg van de eigen omgeving, en probeer
ik een afstandelijk beeld te scheppen aan de hand van Het vreugdevuur der ijdelheden,
de wereldwijde bestseller van ‘new journalist’ Tom Wolfe3. Niet zonder feeling voor
wat mensen fascineert koos Wolfe eveneens de manipulatie van een rechtszaak, met
een hetze tegen de verdachte, als thema voor zijn roman.

Arme en goede zwarte overreden door rijke en boze blanke
De rassenconflicten in de Verenigde Staten zijn bekend, evenals de daaruit volgende
krasse tegenstelling tussen enkele superdure buurten in Manhattan en de hel van
armoe en misdaad in o.a. de Bronx. Verder weten we dat in de VS rechters veel
minder onafhankelijk zijn van politiek en populariteit dan bij ons: hun verkiezing of
herverkiezing is een politieke zaak. In die context construeert Tom Wolfe een mooi
fait-divers.
De rijke obligatiemakelaar Sherman McCoy haalt zijn maîtresse op
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aan de luchthaven. Verstrooid, neemt hij een verkeerde afrit en hij komt in een van
de onguurste buurten van de Bronx terecht. Het onvermijdelijke gebeurt: hij stoot
op een agressieve zwarte. Is het een overval? Alles blijft twijfelachtig, want de
detective-kant van de story moet ook ingevuld worden. Sherman vlucht terug in zijn
auto, zijn maîtresse neemt het stuur over en een andere zwarte, een hele brave jongen,
raakt bij de wilde start gewond. Levensgevaarlijk. Voor hij in een - de hele roman
beheersende - coma wegzakt, heeft hij nog net de tijd om te zeggen dat het om een
zwarte Mercedes ging met een kenteken dat met een R begint. De maîtresse vindt
dat ze over het hele gebeuren beter kan zwijgen en Sherman schrikt terug voor de
consequenties tegenover zijn vrouw. Aanvankelijk heeft het gerecht - onderbetaalde
ambtenaren! - geen zin om op dit fait-divers in te gaan, het zoveelste oninteressante
geval. Maar er verschijnt een zwarte dominee uit de Bronx op het toneel. Die ziet
wel brood in een campagne over ‘arme goede zwarte overreden door rijke boze
blanke’. Die dominee is alleen op geld uit, maar dat doet er niet toe. Hij speelt de
progressieve strijder tegen de klassejustitie en Sherman wordt de rijke smeerlap die
aan het gerecht probeert te ontkomen. Hoewel Sherman niets gedaan heeft - zijn
maîtresse zat achter het stuur, maar het is haar woord tegen het zijne - en hoewel de
tegenpartij corrupt is, wordt hij de symbolische bok die de woestijn van de sociale
vernietiging in wordt gestuurd. Gelukkig is Wolfe handig genoeg om Sherman ook
wat kleine kantjes mee te geven, maar de idealisering van zijn held-slachtoffer stijgt
niet ver boven de Dallas-clichés uit. Het eigenlijke verhaal gaat over iets heel anders
dan het fait-divers. De corrupte zwarte dominee zal uit de zaak geld halen, net als
de intelligente advocaat van Sherman. De openbare aanklager overspeelt zijn kansen
en loopt zijn bevordering mis. De onkreukbare rechter zal niet herverkozen worden,
zijn sluwe tegenkandidaat zal het halen. Deze laatste is interessant: hij blijft op de
achtergrond en profiteert van de ‘fouten’ van de anderen. Demagogie wint het van
elementair recht.
Er is ook een journalist. Net als Hugo Gijsels in de zaak X krijgt hij tips
toegespeeld, en wel vanuit de ‘kringen’ van de zwarte dominee. Nu is Wolfe genoeg
journalist om van deze collega een anti-held te maken. Maar even slim is het, aan de
schandaalartikelen van deze journalist ook een zekere kwaliteit mee te geven. Zo
denkt het gerecht aanvankelijk dat ze de honderden, ja misschien duizenden zwarte
Mercedessen met een R als eerste letter van het kenteken nooit allemaal kan
controleren. Via een tip (altijd, want de man doet zelf
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niks) komt de journalist erachter dat het slechts om 124 wagens gaat. En zo komt
het onderzoek dan toch nog bij Sherman terecht. Op een vergelijkbare manier - d.w.z.
met zuiver sensationele roddelbedoelingen - komt via de pers aan het licht dat er ook
een vrouw in die auto zat en wie die vrouw is. Ook dit soort pers heeft dus nog enig
nut, al laat Wolfe geen twijfel bestaan aan zijn minachting voor roddelrubrieken die
door tips en niet door echt speurwerk worden gevoed.
Heeft dit boek een thesis? Niet echt. Wolfe speculeert met grote kennis van zaken
en talent op de kloof in de Amerikaanse samenleving, op de artificiële belangstelling
voor de gebruiken van de upper class, op de ongezonde honger naar het zoveelste
staaltje van gerechtelijke ontsporingen, op het cynisme ten aanzien van weldoende
dominees die hun eigen zakken vullen, en ga zo maar door. Toch demonstreert zijn
boek ook het feit dat grove demagogie het kan halen op primaire rechtsregels in een
systeem waarin de onafhankelijkheid van magistraten niet gegarandeerd is. Kortom,
hoewel het niet om een verwarde maatschappelijke context gaat, zoals in de zaak X,
toch speelt de ideologische en commerciële manipulatie van de rechtsbedeling de
hoofdrol. Wanneer een individu niet meer als individu behandeld wordt, maar als
symbool (wat beter lukt met Sherman dan met de Antwerpse notaris), dan is de
rechtvaardigheid in de gerechtelijke procedure ver zoek.

Het boek van Koeck
Uitgerekend zij die verantwoordelijk zijn voor de perscampagne tegen notaris X
stellen de meest pertinente vraag aan Koeck, die ze ook zichzelf hadden moeten
stellen:
‘De vraag bij dit alles blijft: waarom werd dit boek geschreven? De
kinderen van notaris X worden niet geholpen met dit pamflet; na vier jaar
stilte worden de wonden alleen maar opnieuw opengereten. De Notaris
zelf is zelf nooit veroordeeld; hij heeft zelfs het hoederecht over zijn
kinderen gekregen. Op welke manier helpt dit zijn zaak? Steeds meer gaat
het erop lijken dat hij het boek als een boemerang in zijn gezicht zal
krijgen’ (Guy Mortier, Leo De Haes en Hugo Gijsels).
Wat zouden de heren denken van de volgende parafrase?
‘De vraag bij dit alles blijft: waarom werd die perscampagne gevoerd? De
kinderen van notaris X werden er niet door geholpen. Tijdens de toch al
pijnlijke echtscheidingsprocedure worden de wonden pas goed en publiek
opengereten. De Notaris zelf is nooit veroordeeld; hij heeft zelfs het
hoederecht over zijn kinderen
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gekregen. Op welke manier hielp de perscampagne zijn zaak? Steeds meer
gaat het erop lijken dat de betrokken journalisten hun eigen demagogie
als een boemerang in hun gezicht zullen krijgen’.
Toch is hun vraag terecht. Koeck heeft namelijk van de hele kwestie geen zakelijk,
kil verslag gemaakt. Hij kiest partij; hij kiest vormelijk voor het pleidooi. Zo'n keuze
is eerbaar, want eerherstel is geen loos woord, en ze is het goed recht van de auteur.
Maar is ze ook verstandig? Zou een objectief uitgangspunt de overtuigingskracht
niet versterkt hebben en veel van de kritiek (van Gijsels en De Haes) bij voorbaat
ontkracht? Wie al te heftig betoogt, riskeert de indruk te wekken dat de feiten zelf
misschien wat heftigheid nodig hadden, dat ze op zichzelf niet overtuigend genoeg
zijn. Zo had Koeck in een koele weergave heel wat uitlatingen van bepaalde dokters
rustig kunnen evalueren en zelfs accepteren, waar hij ze nu nogal globaal bestrijdt.
Hij had heel wat denkwerk aan zijn lezers kunnen overlaten. Nogmaals, het is een
keuze van de auteur geweest die acceptabel is en die op de onbevooroordeelde lezer
ook overtuigend overkomt. Dat de journalisten blijven zwaaien met die twee
‘bewijsstukken’, is waarschijnlijk niet meer dan normaal. Het is hun laatste houvast,
al wordt het niet als zodanig geaccepteerd door de rechtbank. Dat ze randbemerkingen
hebben over details in een zo ingewikkeld boek van 348 pagina's verzwakt de indruk
van de lezer nauwelijks.
Terug naar de vraag. Welk maatschappelijk belang wordt door het boek gediend?
De kwestie was uit de openbaarheid weggeëbd. Kon ze niet beter in de schaduw
blijven en vergeten raken? Volgens de betrokken journalisten wel, volgens de
betrokken notaris niet. Die trad voor het eerst naar buiten in Panorama/De Post van
7/9/1990. De keuze voor dit blad zal wel niet toevallig zijn. In hetzelfde nummer
vertelt hoofdredacteur Karel Anthierens waarom (en met welke twijfels) hij destijds
de door Hugo Gijsels aangeboden dossierstukken niet wou publiceren. Naast het
privé-belang van de notaris - dat evenwel ook een maatschappelijke dimensie heeft:
het is niet goed dat twijfelachtige roddels zonder weerwoord blijven - wordt hier
misschien toch ook wel een dienst bewezen aan de journalistieke deontologie en aan
de geloofwaardigheid van de pers. Zoals L.M. in het nummer van Panorama stelt:
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‘De beide heren (Gijsels en De Haes) hebben met onvoldoende bewijs een
man beschuldigd van incest. Als ik hen was, zou ik voorlopig wat
voorzichtiger zijn met het hanteren van begrippen als deontologie en Het
Grote Gelijk’.
De heftige reacties in Humo hebben waarschijnlijk meer te maken met het besef dat
hun geloofwaardigheid op het spel staat dan met wat anders. Dat Koecks boek ‘als
een boemerang’ op de notaris zou terugslaan (grammaticaal slaat de boemerang niet
op Koeck), zoals Humo beweert, is niet veel meer dan een on-vrome wens.
(Een parenthesis). Veel lezers van Humo en De Morgen menen dat Koeck
met zijn boek de geloofwaardigheid van hun bladen aantast. Is dat niet de
omgekeerde wereld?4
Wordt door het boek van Koeck de kwestie ‘incest’ gediend? Daar zou alles om
moeten draaien. Zeker doet Koeck veel moeite om het denken over ‘incest en gerecht’,
‘incest en publieke opinie’ toe te lichten. Hij gebruikt vooral de kwestie Oude Pekela,
het bekende geval van massa-hysterie rond incest in Nederland, om de mechanismen
van die hysterie bloot te leggen en toe te passen op de hetze tegen de notaris. Dat is
het interessantste stuk van zijn boek. Maar in een pleidooi hangen die boeiende
stukken er zo maar een beetje bij, vormen ze niet de hoofdzaak. Dat is jammer.
Daarnaast krijgen de motieven en gedragingen van de tegenpartij weinig aandacht.
Slechts op twee plaatsen komt de mogelijkheid ter sprake dat ook door de
aanklaagster, de vrouw, interessante aspecten kunnen worden aangedragen of dat op zijn minst - ook haar optreden begrijpelijk kan worden gemaakt. Met één citaat
van een begripvolle arts en één emotionele slotzin wordt geen recht gedaan aan die
voor de rest ‘alleen maar boze’ mevrouw. De laatste zin van het boek slaat duidelijk
op mevrouw X en is allicht bedoeld als boemerang voor de betrokken journalisten:
‘De échte schuldige voor de hellevaart van notaris X zit niet hier voor mij’. Jammer
genoeg volgt die conclusie niet logisch uit de inhoud van het pleidooi tegen de
aanklaagster.
Tot slot: de geloofwaardigheid van het gerecht is in ons land op dit moment een
belangrijk maatschappelijk thema. Wat dit betreft, heeft Koeck ongetwijfeld een
grote verdienste. Na lezing van zijn verslag komt men tot de overtuiging dat in dit
proces de rechtbank de zaak objectief heeft bekeken en daarna een verantwoorde
beslissing heeft genomen. Dat is heel belangrijk, nu door het dubieuze optreden tegen
de Bende van Nijvel de publieke opinie verontrust is. Dat Koeck de moed heeft
opgebracht dit boek te schrijven tegen zijn vrienden
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van Humo en De Morgen, is dus niet zonder verdienste. En voor de auteur niet
vrijblijvend: het wordt hem niet in dank afgenomen. Juist daarom is het zo jammer
dat hij niet met een grotere intellectuele superioriteit de zaak heeft doorgelicht. Koeck
is nu eenmaal auteur van ‘faction’, een romancier met emotionaliteit en gevoel voor
concrete individuen.

Eindnoten:
1 Paul Koeck, Notaris X, Kritak, Leuven, 1990, 348 pp.
2 Dat dit nummer van Humo de vreemde pagina's 122a, 122b, 122c en 122d telt (precies de
omvang van de repliek op Koeck, al staat die op andere pagina's) zal wel niets met haast te
maken hebben. Koeck beweert immers dat hij Humo pre-publikatie heeft aangeboden.
3 Tom Wolfe, Het vreugdevuur der ijdelheden, Bert Bakker, Amsterdam, 1988, 555 pp. Wolfe's
vorm van verslaggeving, waarin persoonlijkheid en stijl van de auteur en andere lekker lezende
literaire kenmerken belangrijk zijn, wordt druk beoefend in de glanzende magazines à la New
Yorker of Playboy.
4 Toen ik het boek ter inzage vroeg, zei mijn (linkse) boekhandelaar: ‘Dit ga je toch niet kopen?’
Een beetje vreemd bij een verkoper. Een vooraanstaand linkse vriend gaf me de raad: ‘Meng
je niet in dat wespennest. Hou je erbuiten’. Goed bedoeld, maar zo onbelangrijk is de kwestie
nu ook weer niet.
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Over De Nachtwacht van Paul De Grauwe
Kunst, geld en democratie
Bart Verschaffel
Paul De Grauwe denkt dat de mens een bundeling is van behoeften die voldaan
worden door goederen en diensten1. Zo hebben mensen ook behoefte aan schoonheid
en ontroering. Ze willen ‘aan hun artistieke trekken komen’ (7). Het produkt dat de
behoefte aan schoonheid voldoet is het kunstwerk. ‘Mensen hebben een grote behoefte
aan kunst. Ze hebben deze behoefte als consument en als producent’ (12). Mensen
‘zijn verlekkerd op opera's van Monteverdi’ (90), ze willen ‘genieten’ van mooie
films, en ‘het genot dat vele mensen hebben bij het bespelen van een muziekinstrument
(...), het schilderen of fotograferen, maakt het leven aantrekkelijk’. Of een bepaald
kunstprodukt in staat is om die schoonheidsbehoefte te voldoen, blijkt uit de
bereidheid van de consumenten om een deel van hun inkomen eraan te besteden.
Een (kunst)produkt dat geen kopers vindt is niet te genieten en dus waardeloos (19).
Het kunstbedrijf is de economische sector waar de produkten vervaardigd worden
die de ‘artistieke behoeften die in de gemeenschap leven’ (8) voldoen. De econoom,
die weet hoe behoeften en produkten, consumptie en produktie, vraag en aanbod op
de meest rationele wijze op elkaar kunnen aansluiten, weet meteen ook hoe de
produktie en de consumptie in deze sector te regelen: door het marktmechanisme te
laten spelen. Algemene waarheden gelden overal, dus ook in de kunst. Hij kan áls
econoom ‘zinnige dingen vertellen over kunst’ en bovendien de problemen waar ‘de
kunstwereld mee worstelt’ oplossen (11). In de grond is er immers geen verschil
tussen het produceren, verkopen en genieten van brood en het produceren, verkopen
en genieten van kunst.
Er is echter één probleem, dat om een aanpassing van het marktbeginsel lijkt te
vragen. Het genot van sommige kunstprodukten is
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moeilijk te individualiseren. Er zijn goederen en diensten waarvan iedereen kan
genieten, zoals bijvoorbeeld zeelucht, het stadhuis van Leuven, een kathedraal of
een park. ‘Niemand (kan) uitgesloten worden van de consumptie van die goederen’
(21). Sommige privé goederen hebben soortgelijke ‘externe effecten’: ‘Iemand die
(...) een mooie tuin (...) heeft, laat ook zijn buren en de voorbijgangers ervan
profiteren’ (31). Maar als niet uitgemaakt kan worden wie precies en in welke mate
van deze zogenaamde ‘collectieve goederen’ of collectieve externe baten profiteert,
wie moet dan aan hun financiering bijdragen? Men kan niet rekenen op vrijwilligheid:
‘Als ik ervoor betaal weet ik (...) dat het park ook ten goede zal komen
aan anderen. Misschien zullen die anderen veinzen dat ze geen waarde
hechten aan een park en er niets voor bijdragen (...). Dit zal mijn bereidheid
om te betalen verminderen. Het gevolg kan best zijn dat niemand bereid
is vrijwillig te betalen, ondanks het feit dat iedereen een stadspark
waardevol vind’ (20-21).
Gewoonlijk laat men de staat voor de niet-individualiseerbare goederen betalen.
Maar dat komt erop neer dat iedereen betaalt voor een ‘collectief goed’, waarvan
sommigen meer profiteren dan anderen:
‘De studente, bij voorbeeld, die haar kamer naast het stadhuis heeft, of de
burgemeester die in het stadhuis werkt, genieten meer van de gothische
architectuur dan de andere Leuvenaars’ (33).
Als de overheid parken onderhoudt en kathedralen restaureert, dwingt men iedereen
om - door zijn belastingsbijdrage - te betalen voor deze goederen en diensten, zelfs
wie niet van groen of van gotiek geniet en ze niet waardeert.
‘De staat dwingt voor- en tegenstanders van het collectieve goed te betalen’
en dat is ‘een zeer onaantrekkelijk aspect van deze goederen’ (31).
De niet-individualiseerbare goederen stellen in De Grauwe's optiek een tweede en
meer fundamenteel probleem: van wat niet op de markt komt kan de waarde niet
bepaald worden. Hoe kunnen we, als mensen niet individueel en vrij kunnen beslissen
om voor het genot van b.v. het stadhuis van Leuven te betalen, weten wie ervan
geniet? Hoe kunnen we te weten komen of er voldoende mensen waarde aan hechten
om te verantwoorden dat - in een democratie - de overheid zou instaan voor het
verstrekken van ‘het esthetische genot dat een dergelijk gebouw uitstraalt’ (32)?
Het beheer van de zgn. ‘collectieve goederen’ zou geregeld moeten
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worden door 'een collectief beslissingsmechanisme (21). Vandaag laat men de
waardetoekenning en de behartiging van het overheidsgeld voor cultuur over aan
politici en/of experts. Dat is echter geen collectief beslissingsmechanisme, maar de
verdoken tirannie van de interesse of de smaak van enkelen. Politici en adviseurs
zijn immers mensen als alle anderen, ze willen dus genieten en zoeken gewin, ze
zwichten voor de druk van individuen en belangengroepen en verdedigen particuliere
belangen (129 en vlg.). Wat zou, in De Grauwe's zgn. waardeleer, ‘expert’ trouwens
kunnen betekenen? Hoe zou men expert kunnen zijn en over het belang van kunst
en de waarde van kunstwerken kunnen beslissen, als die betekenis en waarde niets
anders is dan de mate waarin een kunstprodukt in staat is iemands ‘artistieke
behoeften’ te voldoen? Men kan toch niet proeven - of ‘genieten’ en waarde bepalen
- in de plaats van iemand anders? Experts laten beslissen in zaken waarin er niets te
weten valt betekent uiteindelijk niets anders dan dat sommige individuen beslissen
in de plaats van andere, dat belangen en subjectieve voorkeuren van sommigen de
voorrang krijgen boven de subjectieve voorkeuren van allen. Het enige
beslissingsmechanisme dat ieders particuliere wil gelijk gewicht geeft en toch een
‘objectieve’ of collectieve waarde (een waarde die loskomt van de particuliere
waardeschatting) voortbrengt, is het marktmechanisme. Dat stelt een waarde (een
‘prijs’) vast die resulteert uit de optelling van de strikt individuele beslissingen om
al dan niet te kopen. Dit marktmechanisme werkt wel moeilijk voor de zgn.
‘collectieve’ goederen:
‘We zouden natuurlijk de straten rond het stadhuis kunnen afsluiten, en
al diegenen die er langs willen gaan, om een entree-geld kunnen vragen’.
Dat is ‘niet helemaal onmogelijk’, maar het stelt wel praktische problemen
(32-33).
Essentieel is echter dat deze en andere problemen die het marktmechanisme
meebrengt, nooit bevredigend door overheidsinterventie opgelost kunnen worden.
Integendeel, de overheidsinterventie creëert de mogelijkheid van misbruik en
expertentirannie. Voor de problemen die de markt niet kan oplossen zijn er geen
oplossingen.
Aldus Paul De Grauwe.

Iets aangaande de middeleeuwen
Het zou veel ruimte vragen om alle simplismen, misvattingen, denkfouten en
drogredeneringen van De Nachtwacht -te bespreken. Je hebt al een afzonderlijk
artikel nodig om een voetnoot als de volgende
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recht te zetten:
‘De heer Veyt die Van Eyck betaalde om het Lam Gods te schilderen was
zeker een mecenas. Tegelijk was hij ook een sponsor. Hij liet zich met
zijn vrouw op het achterluik afbeelden, en verwierf zich hiermee grote
faam tot op de dag van vandaag. Anders uitgedrukt, hij sponsorde zichzelf
en zijn familie’ (40).
Alleen al de uitdrukking ‘De heer Veyt’ (bedoeld wordt Joos of Jodocus Vijd of Vyd
of Wijts) is een volslagen anachronisme, tenzij men er een wat eigenaardig taalgebruik
op nahoudt en bijvoorbeeld ook spreekt over de heer Erasmus of Collega van Aquino.
Van een al even ontwapenende eenvoud is deze passage over ‘de middeleeuwse
kathedraal’:
‘Een ogenschijnlijk zuiver collectief goed. Immers iedere stadsbewoner
kon genieten van het prachtig schouwspel dat een dergelijk bouwwerk
bood. Het is echter duidelijk dat sommige mensen meer profiteerden (...)
dan anderen. Om te beginnen, de lokale bisschop wiens prestige steeg
dank zij het schitterende gebouw. De plaatselijke bouwvakkers profiteerden
eveneens meer dan de landlopers. De stadsbewoners genoten meer van
het bouwwerk dan de boeren in afgelegen dorpen. De voordelen van dit
collectieve goed waren dus zeer ongelijk verdeeld’ (100).
Het gemak waarmee in deze bespiegelingen woorden als ‘mecenas’ en ‘sponsor’
plompweg overgeplaatst worden naar de laat-middeleeuwse context, waarmee de
kathedraal een ‘prachtig schouwspel’ wordt waarvan iedereen altijd al wil ‘genieten’,
en - algemener - de wijze waarop De Grauwe historische voorbeelden kiest en
gebruikt, getuigt van een gebrek aan historisch begrip dat moeilijk te verhelpen lijkt.
Het verlangen om steeds dezelfde simpele waarheden overal terug te vinden, om het
mechaniekje van de kleinburgerlijke ‘homo economicus’ te vereeuwigen en zijn
verkrampt hedonisme vanzelfsprekendheid te verlenen, is blijkbaar erg groot. Maar
belangrijker zijn de misvattingen die het betoog schragen, en waarvan ik er enkele
kort zal bespreken.

Over de maag, de maat van alle dingen
Om te beginnen De Grauwe's ‘economische waardeleer’
‘In deze economische visie hebben dingen geen intrinsieke waarde tenzij
mensen (consumenten) er een intrinsieke waarde in vinden. Er bestaat dus
geen waarde die losstaat van het oordeel van de mensen die het produkt
of de dienst wensen te verkrijgen. Deze economische waardenleer staat
in feite dicht bij de filosofie van Protagoras, die zei dat de mens de maat
is van alle dingen. In deze visie is er geen plaats voor waarden die buiten
de mens tot stand zijn gekomen’ (19).
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En wat geldt voor alle dingen, geldt ook voor kunst:
‘De waarde van (een) boek wordt bepaald door het feit of het al dan niet
in staat is een literaire behoefte van mensen te voldoen’ (22). ‘Als er
niemand is die het aangebodene waardevol vindt, zal niemand er voor
willen betalen. Het zal waardeloos zijn. Iemand die het tegendeel zou
beweren, zou dan moeten refereren aan een waardensysteem dat buiten
het oordeel van de mensheid ligt’ (20).
God heeft, zoals bekend, het geld niet geschapen en heeft de dingen niet geprijsd.
De dingen hebben geen prijs ‘los van het oordeel van de mensen die de goederen of
de diensten wensen te verkrijgen’ en ‘de waarde van goederen en diensten wordt
bepaald door de bereidheid van de mensen om een deel van hun inkomsten af te staan
om deze goederen en diensten te verwerven’ (19).
Tot zover de ‘economische waardeleer’.
Verder is het zo, aldus Protagoras en vele anderen, dat alle betekenis menselijke
betekenis is en de betekenis en waarde van bijvoorbeeld kunstwerken ‘niet buiten
de mens tot stand zijn gekomen’. De Grauwe gooit deze twee gedachten op een
hoopje, beslist dat alle waarde de structuur heeft van de prijs, en wie hiermee niet
akkoord gaan beschuldigt hij ervan dat zij met een beroep op absolute en van de
mens losgemaakte waarden, door staatsdwang of expertendictatuur hún particuliere
waardeschatting aan iedereen willen opleggen (107-109).
Het is juist dat kunst behoeften kan bevredigen zoals brood de honger stilt: de
behoefte van ontwikkeling te getuigen, de lege plek boven het dressoir te vullen, iets
te hebben wat een ander niet heeft, sfeer of achtergrond te creëren, herinnerd te
worden aan het Hogere, zwart geld wit te wassen, enzovoort. Maar een kunstwerk
kan men interpreteren, misverstaan, met iets in verband brengen enzovoort, en een
brood niet. Onverschillig waarvoor iemand kunst kan gebruiken, het kunstwerk
betekent ook iets, het gaat ergens over - tenminste over zichzelf. En die betekenis
ontstaat, wordt gedragen, kan begrepen en beoordeeld worden binnen een welbepaalde
context: de praktijk van het maken en omgaan met kunst, die haar geschiedenis en
traditie heeft, die zich op een bepaalde wijze geïnstitutionaliseerd heeft en zo een
plaats heeft gekregen in de westerse cultuur en samenleving.
Wellicht hebben de mensen altijd dingen mooi gevonden, en hebben ze binnen
een religieuze of rituele context een vormgevoel en een schoonheidsgevoel
ontwikkeld. Maar de geschiedenis van de kunst, en de betekeniscontext waarbinnen
literatuur, muziek, theater, beeldende kunst voor ons bestaat en betekenis heeft, wordt
gevormd in Griekenland of zo men wil in de Renaissance: daar ontstaat de kunst als
zelfstandige onderneming, het kunst-maken als zelfstandige acti-
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viteit, de esthetische zinservaring als een eigensoortige ervaring die vreemde culturen
en het mythische en religieuze verleden van de eigen cultuur op een specifieke wijze
kan opnemen en bewaren, die tegelijk omgaat met het schone en aangename en het
lelijke en afgrijselijke, die op een eigen wijze het dagelijkse begrenst en plaatst.
Kunst en geestesleven worden gevoed door hun eigen veelvoud en tradities, door
hun eigen vraagstelling en contradicties, door de wijze waarop ze zich gestructureerd
hebben, zich in de samenleving bevinden en tegen politiek, amusement, geld, religie
en wetenschap aanschuren, en door de bekwaamheid van wie er zich mee inlaat om
met en binnen dat alles iets te doen. Juist doordat ze zich heeft verzelfstandigd, is de
plaats van beeldende kunst, literatuur, theater en film principieel problematisch en
steeds voorwerp van herbepaling, daardoor kan kunst fungeren als spiegel en als
vrijplaats. Kunst betekent en krijgt waarde binnen deze context die een traditie is.
De betekenis en waarde van kunst, datgene wat haar ‘intrinsieke’ waarde genoemd
wordt, staat los van de relatieve bruikbaarheid om de behoefte aan wanddecoratie,
ontroering of ontspanning van een verzameling van consumenten te voldoen. De
Grauwe meent - de zin is een monument - dat ‘er geen intrinsieke waarde is tenzij
mensen er intrinsieke waarde in vinden’. Maar wat kunst of een kunstwerk waard is
of betekent heeft niets te maken met wat de ‘mensen (consumenten)’ vinden.

‘Mensen (consumenten)’ (19)
De Grauwe wil, zo benadrukt hij herhaaldelijk, het ‘publiek’ zijn plaats in het
kunstbedrijf teruggeven, en bedenkt er zelfs de woordspeling voor die als titel voor
het boek fungeert. ‘Een schilderwerk, toneelstuk, of boek dat door niemand
gewaardeerd wordt, is waardeloos. De Nachtwacht in het donker bestaat niet’.
Het publiek is de ‘uiteindelijke rechter’, ‘bepaalt uiteindelijk de
kunstwaarde van wat de kunstenaar aanbiedt’, ‘zal uiteindelijk beslissen
wat grote kunst is en wat het niet is’. ‘Uiteindelijk is het de beslissing van
de consument die bepaalt of een auto een succes wordt of niet. Hetzelfde
kan gesteld worden over een kunstwerk’ (24-26).
De Grauwe verwart het ‘publiek’ of de aandacht die het kunstwerk in stand houdt
en in het begrip zelf van kunst geïmpliceerd is, met een kleine of grote groep
portemonnees op pootjes die op de kunstmarkt schoonheidsprodukten komen kopen.
Hij verwart de erkenning
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die het kunstwerk vraagt om te kunnen bestaan met het succes waarnaar een
kunstenaar kan verlangen en dat hij nodig heeft om te kunnen werken. ‘Artistieke
waarde’ kán gelijkgesteld of minstens verbonden worden met ‘erkenning door een
bepaald publiek’ (27). ‘Erkenning krijgen’ is evenwel niet een koper vinden, maar
aandacht en instemming verkrijgen, een oordeel bekomen dat redenen geeft, dat een
werk een plaats wil geven, dat vraagt om te onthouden. En het ‘bepaald publiek’ is
niet ‘de “consument”, het publiek dat van de kunst geniet’ (24), maar de mensen die
participeren aan het gesprek over kunst dat binnen de context van de
kunst-onderneming gevoerd wordt. Het ‘selektie-mechanisme (...) om het kaf van
het artistieke koren te scheiden’ (18) en de toetssteen voor de kwaliteit van een
kunstwerk, van een film, van De Grauwe's Nachtwacht en elk ander boek is niet of
het gekocht wordt en succes heeft, maar wat er over gezegd kan worden.

‘Diegenen die graag brood (of tomaten, appelen enz.) eten, kopen het
artikel. diegenen die deze produkten niet lusten, kopen ze niet’ (30)
De Grauwe ontkent de mogelijkheid van oordeel en kritiek. Hij ontkent dat de
waardebepaling van kunst iets te maken heeft met verstaan en met beraad, met
‘plaatsen’ en dus met context- en traditiebesef, met verdedigen en het geven van
redenen, met kiezen en al dan niet gevolgd worden. Hij ontkent meteen dat die
waardebepaling gedragen wordt door een gesprek dat al honderden jaren bezig is en
waaraan velen deelnemen. Voor hem is de waardebepaling van kunst een strikt
individuele kwestie: proeven en al dan niet lekker vinden. Dat is iets wat iedereen
kan en waarover ieder voor zichzelf beslist. Of ik iets lust (en koop) maak ik zelf uit.
Er zijn geen redenen voor te geven en men kan dus niet naar redenen vragen. Op de
markt, waar de individuele beslissingen opgeteld worden en de ‘prijs’ bepaald wordt,
heeft iedereen altijd gelijk en wordt er niet naar redenen gevraagd. Ieders smaak
wordt er gerespecteerd, de ene smaak is de andere waard:
‘De markt (...) spreekt geen waarde-oordeel uit over wat betere kunst is’
(72); ‘er bestaat in de markt geen hiërarchie van artistieke smaken (...).
Het criterium van succes in de markt ligt in het feit dat mensen een
bepaalde kunstvorm mooi vinden
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en bereid zijn een deel van hun inkomen voor deze kunst af te staan. De
sociale positie van deze mensen is hier irrelevant’ (73).
De Grauwe noemt dit ‘democratie’ en stelt het tegenover paternalisme,
cultuurpessimisme en elitarisme. Wie het niet met hem eens is, meent het beter te
weten dan het ‘volk’, kan het niet verkroppen dat hij de meerderheid (de helft plus
één van de consumenten) niet van zijn preferenties kan overtuigen, jammert over
‘het artistieke verval van de mens’ (8) en verdedigt de positie van een elite - voor
De Grauwe nu eens de ‘hogere klasse’ of de ‘hogere inkomensklassen’, dan weer de
‘intellectuele elite’, de ‘culturele elite’ of de ‘artistieke elite’, en zelfs de
‘universitairen’.
‘Het publiek, dat de belastingen betaalt die de subsidies mogelijk maken, heeft
het recht een artistiek produkt te ontvangen dat hem aanspreekt’ (161). Wanneer
kunst door de overheid gesubsidieerd - dus gekocht - wordt met het geld van de
belastingbetalers, moet men er zeker van zijn dat die kunst de meerderheid van de
belastingbetalers, ‘het brede publiek’, pleziert. Dat kun je bijvoorbeeld meten aan
de verkoop van toegangsbewijzen (169 en vlg.). Voor sommige collectieve goederen
is dit controlesysteem ‘onpraktisch hoewel niet onmogelijk’, maar het is aangewezen
voor sommige kunstprodukten ‘waarvan de baten en het genot essentieel
privatiseerbaar zijn’ (het ‘genot’ van schilderijen in een museum of van een theaterstuk
in de schouwburg is individualiseerbaar) maar die ‘externe effecten’ hebben met een
‘collectieve waarde’ (waarvan iedereen ‘profiteert’). Hier moet, aldus De Grauwe,
het publiek kunnen ‘stemmen’ door al dan niet toegangsbewijzen te kopen, en daarvan
moet men de subsidiëring afhankelijk maken. Het effect dat De Grauwe hiervan
verwacht is dat de gesubsidieerde kunsten, die ‘het kontakt verloren (hebben) met
het grote publiek’, gedwongen worden om rekening te houden met wie de kunst
betaalt, en dat de kunstproducent ‘de behoeften van zijn publiek’ niet langer kan
‘negeren’ (167). Het beleid en de subsidiëring toevertrouwen aan de ‘culturele elite’
zorgt er immers voor dat de kunst geen moeite hoeft te doen om ‘een ruimer (ook
niet-intellectueel) publiek aan te trekken. Het resultaat is een “ge-intellectualiseerde”
kunst die (...) de voeling verliest met het gewone volk’, een ‘intellectueel hermetisme’
(158).
‘De belastingbetaler aan wie gevraagd wordt met de centen voor de dag
te komen, zal zich tegen dit kunstbeleid keren’; het kunstbeleid, dat betaald
wordt met ‘het geld van de man in de straat’ moet opnieuw ‘ten dienste
staan van zijn artistieke behoeften’ (156-159). De subsidiëring ‘leidt tot
marginalisering van de kunste-
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naar’, die ‘door het brede publiek niet meer begrepen wordt’, en dat ‘doet
de bereidheid van de belastingbetaler (verdwijnen) om te blijven bijdragen
“voor iets waar hij toch niets aan heeft”’ (142).

‘Een minderheid (een elite)’
In het spoor van anderen vervalst De Grauwe de vraag naar het ‘democratisch’ of
het ‘elitair’ karakter van kunst. Het intellectuele en artistieke bedrijf heeft zich vanaf
Karel De Grote tot de opkomst van de moderne democratieën opgehouden aan de
rand van de macht en het geld: de hogere klassen hebben kunst, geestesleven en
wetenschap afgeschermd, hebben ze zich toegeëigend, hebben de toegang ertoe
geregeld. Maar tegelijk hebben ze kunst, wetenschap en geestesleven beschermd,
daardoor mogelijk gemaakt, en ze heel veel vrijheid gegeven. Na een conventionele
opdracht van anderhalve pagina aan een Machtig Man kon men een paar honderd
bladzijden schrijven voor zichzelf en de geïnteresseerden. Het overgrote deel van de
kunst en de wetenschap die als belangrijk beschouwd wordt, is zo gemaakt onder
een niet-democratisch regime.
Democratisering van kunst houdt in dat het monopolie op de kunst gebroken is en
de toegang tot wat aan de rand van de macht ontstaan is, vrij gemaakt wordt. Het
betekent dat kunst niet meer door één groep beheerd kan worden, dat iedereen alles
kan lezen of zien of maken, dat iedereen kan deelnemen aan het gesprek over kunst
en iedereen die dat wil, met (al dan niet ‘hermetische’) kunst kan leven. Het houdt
bijvoorbeeld een beleid in dat door middel van goede openbare bibliotheken, musea,
betaalbare boeken en goede tijdschriften die toegankelijkheid verzekert.
Maar voor De Grauwe, die de kunst als een economische sector beschouwt die
goederen produceert om behoeften te voldoen, betekent ‘democratiseren’ dat alle
kunst voor het brede consumentenpubliek verstaanbaar en aangenaam moet worden
gemaakt. Nu de klant niet meer een vorst is, maar het ‘gewone volk’, moet dat gewone
volk van kunst kunnen ‘genieten’, moet de kunstproducent gedwongen worden
‘rekening te houden met de wensen van het publiek’ (169). Democratisering van de
kunst betekent dan niet meer dat iedereen aan het gesprek over kunst kan deelnemen,
maar dat iedereen, d.w.z. de meerderheid van de consumenten-belastingbetalers, zijn
zeg heeft over de inhoud van de kunst. Daarmee heft De Grauwe de bescherming op
die kunst en geestesleven altijd mogelijk heeft gemaakt. Zijn gedachte dat iedereen
op basis van ‘behoefte’ iets met kunst te maken
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heeft, dat iedereen over kunst kan ‘stemmen’, is dodelijk voor kunst. De basis waarop
men in kunst en aanverwante zaken recht van spreken verwerft, is niet ‘de behoefte
aan artistiek genot’, maar betrokkenheid in een specifieke vorm van betekenisstichting.
Men krijgt iets met kunst te maken op basis van engagement. En aangezien niet
iedereen zich in alles kan en wil engageren, is kunst, net zoals wetenschap,
noodzakelijkerwijze de zaak van een minderheid.
Dit laatste brengt ons op het punt waar bijna alles wat tegen dit boek ingebracht
moet worden op neerkomt, en waar de gedachtenarmoede van het boek het duidelijkst
blijkt: De Grauwe's notie van ‘collectief goed’ en, daarmee verbonden, zijn begrip
van democratie.

‘Iedereen die er langs komt kan ervan profiteren’
De overheid moet ‘het collectief belang’ behartigen. De verantwoordelijkheid die
ze heeft inzake kunst en cultuur, komt er voor De Grauwe op neer dat zij ‘het
probleem’ (mijn cursivering) moet oplossen ‘dat ontstaat wanneer economische en
artistieke “produkten” een collectief belang hebben’ (29). De overheid moet er dan
voor zorgen dat de met belastinggeld betaalde goederen wérkelijk ‘collectieve
goederen’ zijn, en dat betekent in De Grauwe's ogen niet dat ze voor de collectiviteit
betekenis hebben, maar dat iedereen of tenminste de meerderheid van de
belastingbetalers ervan kan ‘genieten’:
‘Het democratische standpunt zegt eigenlijk niets anders dan dat, als we
aan de belastingbetaler geld vragen voor een bepaald collectief doel, we
het beste rekening kunnen houden met de opinie van diezelfde
belastingbetaler. Als een meerderheid van de belastingbetalers geen
interesse toont voor een collectief project (artistiek of anderssoortig), dan
moet dit project er niet komen’ (11).
De Grauwe denkt dat het marktsysteem een vorm van directe democratie is en elke
beperking of regulering daarvan een vorm van tirannie. Hij denkt dat kopen stemmen
is en stemmen democratie. Hij weet blijkbaar niet dat democratie een zaak is van
procedure, waar de eis naar verantwoording en publieke aanspreekbaarheid is
ingebouwd. Democratie is niet de koppen tellen, maar stemmen na een openbaar
debat waarin men verplicht is een standpunt uiteen te zetten en redenen te geven,
waarin men om redenen kan vragen en men verplicht is te antwoorden. Een
democratische beslissing is een beslissing die verantwoord is en zich niet aan de eis
naar verantwoording kan onttrekken. Op de markt beslist elk voor zichzelf en de
eindbeslissing is
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de resultante van een optelling. Er wordt niet naar redenen gevraagd en redenen doen
er niet toe. Daarom heerst op de markt niet de democratische meerderheid maar de
despotische meerderheid, de tirannie van het getal en de middelmatigheid, Humo,
Margriet en de T-shirts van Van Gogh. Die meerderheid van consumenten wil geen
filmmuseum en geen opera, geen BRT-3, geen moeilijke boeken of poëzie en geen
kunst na '45.
Er is altijd een meerderheid te vinden om Koninklijke Stapelhuizen af te breken
en om min of meer figuurlijk boeken te verbranden. Maar ik zie niet goed in hoe
men in een publiek beraad over wat belangrijk en betekenisvol is kan verantwoorden
dat men geen kunst en geestesleven wil. En wanneer men kunst wil, betekent dat dat
men kunst zoveel mogelijk met rust moet laten en dus moet beschermen, zodat ze
zichzelf kan ontwikkelen en zich kan meten aan haar eigen traditie en normen. Het
betekent dat kunst onttrokken wordt aan de willekeur van het ‘succes’, aan de eis tot
‘genieten’, en overgelaten wordt aan (het publiek van) de betrokkenen.

Het succes van de nachtwacht
Naast de vraag naar de kwaliteit van de gedachte en de argumentatie van De
Nachtwacht is er de belangrijke vraag hoe het boek werkt en waar het in past. De
bedenkelijke kwaliteit van de gedachte en de argumentatie betekent immers niet dat
het boek van marginaal belang zou zijn. Het gedachtengoed is populair en wordt
door velen als uitgangspunt voor de discussie over de betekenis en de sociale rol van
de kunst aanvaard. Naast de omstandigheid dat De Grauwe dus gemakkelijk gelijk
kan krijgen van wie zijn eigen evidenties herkent, is het relatieve succes van het boek
het gevolg van het feit dat het op succes mikt.
‘Beethoven, Shakespeare, Van Eyck, Rubens, Van Dyk, Giotto, Botticelli,
Michelangelo, Rafaël, Van Gogh, Villon, Eco, Böll, Grass, Mozart,
Marquez, Claus, Pavarotti, Picasso, The Beatles, Satie...’
De retorische machinerie van het boek is eenvoudig maar effectief. Ze is er niet op
gericht instemming te verwerven van wie in het nadenken en spreken over deze
kwesties betrokken is, maar wil onmiddellijk gelijk krijgen van een ‘groot publiek’
van belastingbetalers. Daartoe wordt in de eerste plaats de te verwachten kritiek
geneutraliseerd door de tegenstander (dus de partner in de discussie) te kleden als
de ‘slechterik’: anti-democraat, elitarist, paternalist, cultuurpessi-
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mist, intellectualist. Alle kritiek die De Grauwe kan krijgen, is voorspeld en
geneutraliseerd als de reactie van mensen die zich aangevallen voelen. Hoe meer
kritiek De Grauwe krijgt, hoe meer reden hij dus heeft om in zijn gelijk te geloven.
Het tweede luik van de strategie bestaat erin alles in het betoog wat de
herkenbaarheid en vertrouwdheid van het ‘ruime publiek’ zou kunnen storen
zorgvuldig te vermijden, d.w.z. ervoor te zorgen dat de belastingbetaler van het begin
tot het einde kan blijven knikken. Geen namen noemen die men niet kent - zowat
alle namen die vallen zijn bekend uit de schoolboeken en toeristische folders. Het
grootste risico neemt De Grauwe met ‘Satie’, maar dat is dan een voorbeeld van
‘moeilijke kunst’. Zo kan niemand de indruk krijgen dat het boek over iets gaat
waarmee hij niet zo goed vertrouwd is.
Het betekent verder dat er niets voorondersteld wordt. Het boek vermijdt consequent
de indruk dat het gesprek over deze kwesties al een tijdje bezig is, dat andere mensen
ándere dingen gezegd hebben, en men van bij het begin altijd al een paar boeken
achterstaat. Het boek geeft integendeel doorlopend de indruk dat het probleem helder
en de oplossing eenvoudig is, en dat het dus volstrekt overbodig is na De Nachtwacht
ook nog een ander boek te lezen. En dat is voor belastingbetalers die weinig lezen
bijzonder geruststellend. Ze moeten dan wel beseffen dat dit hele boek niets met
kunst te maken heeft.

Eindnoten:
1 Paul De Grauwe, De Nachtwacht in het donker. Over kunst en economie, Lannoo, Tielt, 1990.
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Forum
Recente interpretaties van de jodenuitroeiing (ii)
Gie van den Berghe
Ooggetuigen
Uniek aan de judeocide is zeker dat de joden massaal de pen ter hand namen opdat
geen traan, geen druppel bloed verloren zou gaan voor het nageslacht. In het getto
van Warschau nam Emmanuel Ringelblum het initiatief om een ondergronds archief
aan te leggen. Abraham Lewin, leraar Hebreeuws en bijbelstudie, behoorde tot de
selecte groep van deelnemers aan dit geschiedkundig project. Hij hield een dagboek
bij en daar werd een deel van teruggevonden. Dat begint eind maart 1942, zo'n vijftien
maand na de instelling van het getto, en breekt midden januari 1943 af, toen Lewin
naar een dodenkamp werd gedeporteerd (A cup of tears. A diary of the Warsaw
Ghetto, Basil Blackwell, Oxford/New-York, 1989 - uitstekend en uitvoerig ingeleid
door Antony Polonsky).
Uit Lewins dagboek blijkt dat ook in het getto veel werd gediscussieerd over de
relatie tussen joden en Polen. Velen meenden dat de Polen bijleerden van de nazi's.
Lewin zelf was ervan overtuigd dat de ellende toenadering bewerkstelligde; hij uit
herhaaldelijk zijn bewondering voor de hulp geboden door nietjoden.
Het eerste deel van het dagboek werd oorspronkelijk in het jiddisch geschreven
en geeft een beeld van het dagelijkse getto-leven. Lewin tekent alles op, de
onvoorstelbare armoede, ondervoeding en hongersnood, de spanningen tussen
verschillende klassen joden, de echo's over de jodenuitroeiing die toen al tot het getto
doordrongen, de geruchtenstroom, de niet aflatende hoop. Op 20 juli 1942, toen de
massale deportaties uit het getto aanvingen, schakelde Lewin over op het Hebreeuws,
alsof alleen een ‘heilige’ taal geschikt was voor de eindeloze variatie aan ellende.
Lewin heeft het meerdere keren over Walter Többens, een van de ondernemende
Duitse zakenlui die zich in het getto van Warschau verrijkten door joodse
arbeidskracht uit te buiten. Zij werden na de oorlog niet verontrust. Günther
Schwarberg reconstrueert in Het getto van Warschau het misdadig verleden van
Többens (Van Gennep, Amsterdam, 1989 - zie ook de illustratie op de kaft van het
novembernummer). Het tweede deel van het boek bestaat uit een honderdtal foto's,
gemaakt door een Duitse sergeant-majoor die zich voor zijn verjaardag op 19
september 1941 tracteerde op een wandeling door het getto. Uit de foto's blijkt dat
tien maand na de instelling van het getto, bijna een jaar voor het begin van de massale
deportaties, reeds onvoorstelbare ellende heerste. De verbijsterende opnames, die
pas in 1988 publiek werden gemaakt, worden begeleid door relevante informatie
over dagelijks leven, verzet, opstand en uitroeiing van de joden van Warschau.
Uit een vroegere foto-reportage gemaakt door Joe Heydecker, een met Polen en
joden bevriende Wehrmacht-soldaat, blijkt dat al in februari 1941, zo'n drie maand
nadat het getto was afgegrendeld, enorme armoe en ellende heersten (The Warsaw
Ghetto, I.B. Tauris & Co, London, 1990). Haveloze mensen omringen de fotograaf,
ze laten zich portretteren en glimlachen in de lens. De dood blijft nog op de
achtergrond, de getto-bewoners zoeken vastberaden nieuwe bestaans- en overle-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

261
vingsmiddelen. Heydecker getuigt ook in woorden. Scherpe zelfbeschuldigingen,
omdat hij lijdzaam toekeek en registreerde. Hij laat er ook niet de minste twijfel over
bestaan dat jodenuitroeiing en vergassingen een publiek geheim waren in de
Wehrmacht en in Duitsland.
In 1987 kocht een antiquair uit Salzburg vierhonderdvijftig kleurendia's van het
getto van Lodz die de volledige bestaansperiode van dit eerste getto van nazi-makelij
bestrijken (februari 1940 - augustus 1944). De verkoper van deze unieke reeks wou
onbekend blijven. Na een grondige speurtocht heeft een Weense ploeg wetenschappers
en deskundigen de maker van de foto's kunnen identificeren. De boekhouder van het
getto, een Oostenrijkse nazi, maakte ze in opdracht van het hoofd van het Duitse
gettobeheer. Ze wilden een gettomuseum oprichten waarin de prestaties van het
gettobeheer in het zonnetje zouden worden gezet om het voortbestaan van het getto
én hun veilige postje als gettobeheerders te legitimeren. De gekleurde versie van de
nazi's wordt in ‘Unser einsiger Weg ist Arbeit’. Das Getto in Lodz 1940-1944 (onder
redactie van Hanno Loewy en Gerhard Schoenberner, Löcker Verlag, Wien, 1990.
288 pp. Het boek werd vervaardigd als catalogus bij een tentoonstelling rond de
foto's, ingericht door het joodse museum in Frankfurt am Main) vervolledigd én
weerlegd door vele zwart-wit foto's vanuit het perspectief van de slachtoffers (vele
foto's van Mendel Grosman (1913-1945), Mendel Grosman. With a camera in the
getto, New York, 1977). En die schilderen wél een hallucinatorisch beeld van het
hongeren, het langzame creperen en de emoties van de meer dan 160.000
gettobewoners. Alle foto's worden begeleid door oordeelkundig gekozen uittreksels
uit andere bronnen. Ze worden omkaderd door wetenschappelijk hoogstaande en
boeiende artikelen, aangrijpende getuigenissen en nazidocumenten en aangevuld met
een chronologische tabel van de getto-geschiedenis, een plattegrond en een uitvoerige
bibliografie. Dit ‘begeleidend’ boek bevat ook nog vele gegevens over het nabije
uitroeiingskamp Chelmno, waar 55.000 gettobewoners werden omgebracht. Meer
dan 43.000 mensen kwamen om in het getto, bijna 60.000 werden in Birkenau vergast.
Twee joden die de slachting in Polen overleefd hebben, laten zich veertig jaar later
bijzonder scherp uit over de Polen. Malvina Graf bericht in The Krakow Ghetto and
the Plaszow Camp (Florida State University Press, Tallahassee, 1989) over de
vernietiging van de joodse gemeenschap van Krakau. Ze beschrijft het ontstaan van
het Krakau-getto, de terreur. Duizenden werden ter plekke vermoord, tienduizenden
werden verscheept naar dodenkampen en naar Plaszow, na Auschwitz het grootste
en beruchtste nazi-kamp in Polen.
Graf uit zich opvallend anti-communistisch, anti-Pools en pro-Amerikaans. In
1947 emigreerde ze naar de VS, ‘een van de zeer weinige plaatsen op aarde waar
vrijheid en mensenrechten aan iedereen worden toegekend’. Een opmerkelijke
uitspraak voor iemand die jarenlang ten onrechte verdacht werd van communistische
sympathieën en daarom lang moest wachten op de zo begeerde naturalisatie.
In I shall live (Oxford University Press, Oxford, 1988) getuigt Henry Orenstein
over zijn pogingen om aan de klauwen van nazi's en Russen te ontsnappen, over zijn
tocht doorheen verscheidene kampen (Majdanek, Plaszow, Ravensbrück,
Sachsenhausen). In zijn verslag heeft hij het over een ‘Chemiker Kommando’ waar
tevoren niemand van gehoord had. Orenstein dankt zijn leven aan dit spookcommando.
Het werd begin 1943 opgericht op initiatief van enkele Duitse professoren die zich
op het thuisfront onmisbaar probeerden te maken om aan het oostfront te ontsnappen.
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Aangezien ze in het commando alleen joodse gevangenen opnamen ziet het ernaar
uit dat ze ook bewogen werden door edeler motieven. Het werk van de ‘chemie-groep’
bestond uit elemen-
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taire rekenkundige bewerkingen op getallen die werden geleverd door de professoren.
Orenstein ving een gerucht op dat de professoren beweerden een gas op het spoor te
zijn dat het vijandelijk wapenarsenaal definitief zou uitschakelen.
Beide late getuigenissen boeten aan geschiedkundige waarde in doordat de auteurs
niet uit elkaar houden wat ze op het moment der gebeurtenissen wisten en wat ze
later uit secundaire bronnen vernomen hebben. Een ander opvallend verschil met
ego-documenten geschreven tijdens of direct na de gevangenschap is hun anekdotische
en persoonlijke preoccupatie. Die komt onder meer tot uiting in de opvallende
aanwezigheid van familiefoto's, die waarschijnlijk moeten onderstrepen dat Hitler
uiteindelijk niet in zijn opzet is geslaagd.
Gelijkaardige foto's staan in Eva Schlöss’ Herinneringen van een joods meisje
1938-1945 (SUA, Amsterdam, 1989). Het gezin Schlöss was in 1938 van Wenen
naar Amsterdam gevlucht. In 1942 doken ze onder. Twee jaar later werden ze verraden
en naar Birkenau gedeporteerd. Ze ontkwamen aan de gaskamers, maar vader en
broer kwamen om bij de dodenmarsen.
Dit late verslag bevat relevante informatie over de onderduik, maar voegt weinig
toe aan onze kennis over de kampen en het kampleven. Het is een vlot leesbare
familiekroniek. Storend zijn de vele bedankjes aan god die het gezin steeds beschermd
zou hebben. Dat terwijl rondom dit gezin duizenden medemensen omgekomen zijn.
Een andere overlevende, de overtuigde katholiek Wanda Poltawska, vroeg zich
al in het kamp af of haar lotgenotes, die zich troostten met de gedachte dat ze nooit
kwaad hadden gedaan en dat god hen dus wel zou beschermen, meenden dat de
anderen, de doden, dan wel kwaad hadden gedaan, of ze daarom leden, daarom
vermoord werden.
Poltawska schreef haar getuigenis And I am afraid of my dreams (Hippocrene
Books, New-York, 1987) in junijuli 1945, om zich te bevrijden van de nachtmerries
die haar kwelden. Ze was negentien toen ze als koerierster voor het verzet werd
opgepakt. Ze bleef vier jaar in KZ Ravensbrück en was een van de ongelukkigen die
als proefkonijn werd gebruikt bij medische experimenten. In Ravensbrück begonnen
die experimenten midden 1942. In totaal waren er 71 proefkonijnen (zoals ze zichzelf
noemden), bijna alle Poolse politieke gevangenen. Een vijftal overleed aan de
gevolgen van de opzettelijke infecties, verscheidene anderen werden geexecuteerd.
Vanaf een bepaald ogenblik stelden de proefkonijnen alles in het werk om de
buitenwereld op de hoogte te brengen. Dat gaf weer zin aan hun bestaan. De BBC
zond de namen uit van de proefkonijnen en ze kregen speciale pakketten uit het
buitenland. Midden 1943 kwamen ze in verzet. Dat krikte hun moreel op, maar bracht
geen aarde aan de dijk.
In Unbroken (Schocken Books, New York, 1988) beschrijft Len Crome het leven
van zijn schoonbroer Johnny Hüttner, een Berlijnse jood, die als lid van een
communistische agitprop-toneelgroep (Agitationspropaganda, bedacht door Lenin.
Overredingstechniek door vermenging van agitatie (slogans, parabels en halve
waarheden) en propaganda (geschiedkundige en wetenschappelijke argumenten)) in
1936 werd gearresteerd en tot 1945 in de nazi-kampen bleef. Het boek bevat een
schat aan informatie over de agitpropbeweging, de eerste nazi-kampen, het
communistische verzet in Duitsland en in Sachsenhausen, Auschwitz, Monowitz en
Dora.
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Interpretatie van ego-documenten
Wetenschappers die ooggetuigenverslagen of fictie over de judeocide bestuderen
doen dat doorgaans om geschiedkundige feiten of verhaaltechnische
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strategieën op te sporen. In Writing and rewriting the Holocaust (Indiana University
Press, Bloomington, 1988) probeert James Young te doorgronden hoe historische
actualiteit en de vormen waarin die wordt gecommuniceerd met elkaar verweven
zijn.
Ooggetuigenverslagen zijn voor Young geen getuigenissen over gebeurtenissen
maar bronnen over de ontelbare wijzen waarop gebeurtenissen worden begrepen en
geconstrueerd. Hij analyseert die pluraliteit van interpretaties en betekenisverleningen,
de eruit voortvloeiende specifieke acties en de wijze waarop ze gebeurtenissen
beïnvloeden. Die interpretaties oefenen ook nu nog invloed uit. Het begrip dat wij
buitenstaanders van de catastrofe hebben wordt immers bepaald door interpretatieve
constructen die getuigen aan ons doorgeven.
Dit is een originele en boeiende, maar eenzijdige benadering. Young scheert alle
bronnen over dezelfde kam. Hij weigert onderscheid te maken tussen dagboeken en
later geschreven ego-documenten. Hij veronachtzaamt het feit dat de interpretatie
van gebeurtenissen en ervaringen mettertijd verandert, dat interpretaties tien of twintig
jaar na de ervaring geen weerslag meer hebben op de oorzakelijke gebeurtenissen.
Hij doet alsof geschiedkundige constructies in niets verschillen van
ooggetuigenverslagen. Ogenschijnlijk heeft hij geen weet van het onderscheid tussen
bewuste en onbewuste bron (b.v. uurroosters van deportatietreinen, geconstrueerd,
zeker, maar niet als bron voor de Endlösung) noch van de methodologische middelen
om bronnen op betrouwbaarheid te toetsen.
Ook tussen ego-documenten en fictie ziet hij geen noemenswaardig onderscheid.
Alles is geconstrueerd. Filosofisch gezien is Young een idealist, iemand die de externe
wereld ziet als een construct van de menselijke geest. Vandaar dat hij de variatie in
ooggetuigenverslagen exclusief toeschrijft aan waarneming en interpretatie.
Ooggetuigenverslagen worden natuurlijk wél beïnvloed door situationele factoren,
en dat geldt des te meer in extreme situaties. Young onderschat de situatie, de
bestaansduur, de enorme variabiliteit en complexiteit van het concentrationair
universum. Er zijn niet evenveel interpretaties van de kampervaring als er
ervaringssubjecten zijn. In het corpus ooggetuigenverslagen over de kampen zijn
vele constanten terug te vinden en op basis van een methodologie van deconstructie
kan daaruit iets geleerd worden over gebeurtenissen, situaties, hun beleving en
interpretatie.
Youngs boek bevat veel interessante beschouwingen voor specialisten. Hij
bestudeert legende-vorming in de kampen, analyseert technieken die getuigen en
romanschrijvers gebruiken om hun verhaal meer waarachtigheid te verlenen, ontleedt
de evolutie van literaire archetypes en metaforen en besteedt aandacht aan de vormen betekenisverlening eigen aan video-getuigenissen, films, herdenkingstekens en
musea.
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De actualiteit van mythen en sagen
Jef Ector
Terwijl de studie van het klassieke Grieks steeds meer terrein moet prijsgeven,
genieten de Griekse sagen een groeiende belangstelling. Mythen en sagen, zegt men,
blijven actueel, omdat de mens zelf niet essentieel verandert. Ook de bewerkers ervan
delen die opvatting. J. Cocteau en A. Gide bijvoorbeeld, die in de jaren dertig aan
de basis lagen van de vernieuwde interesse voor de Griekse sage: Cocteau vond
mythen en sagen waardevoller, waarachtiger en reëler dan de geschiedenis en Gide
wou vanuit zijn tijd mythische verhaalelementen verklaren, die voor de klassieke
auteurs verborgen bleven. Later wou ook H. Mulisch nieuwe aspecten van de mythe
belichten; volgens hem behoren ze tot ‘een tweede, niet minder actuele actualiteit
dan de actualiteit’. H. Claus vindt in de mythe ‘de uitbeelding van de meest
elementaire dingen in om het even welke mens’ en constateert dat hij bij het vertellen
van een verhaal ‘bijna fataal terechtkomt in een van de spinnewebben die de mythen
geweven hebben over onze westerse verbeelding’. W. Spillebeen gebruikt de sage
‘om thema's die hem intens bezighouden een universeler karakter te geven, om een
beperkt gegeven te verruimen’.

Oedipus
De hoogconjunctuur van een of andere sage is afhankelijk van het leefklimaat van
een bepaalde periode. In de 20e eeuw heeft het Oedipusverhaal een sterke
aantrekkingskracht. Dat is begrijpelijk in een periode waarin (volgens A. Westerlinck)
‘de noodlotsdeterminatie radicaler en omvattender aanwezig is in ons wijsgerig
denken, existentieel beleven en artistiek verbeelden, dan ooit tevoren’. Claus beweerde
trouwens ook dat een intense noodlotservaring hem tot de studie van de klassieke
literatuur gebracht heeft. Toch heeft ongetwijfeld vooral de psychoanalyse de
actualiteit en populariteit van het Oedipusthema in de hand gewerkt. A. Gide, J.
Cocteau, J. Anouilh, H. Teirlinck, H. Mulisch en H. Claus hebben elk een of meer
toneelbewerkingen van deze sage geschreven. De laatste drie verklaarden dat ze min
of meer door het Oedipuscomplex getekend waren; dat verklaart waarom het verhaal
hen interesseerde en ze in hun versie de oedipale elementen geaccentueerd en
aangevuld hebben. Naast deze bewerkingen zijn er romans die in een hedendaags
tijdskader gesitueerd zijn, maar toch duidelijk naar het Oedipusverhaal verwijzen,
zoals De sfinks op de belt (W. Spillebeen), De tuimelaar (F. Depeuter) en De eerste
sneeuw van het jaar (H. Lampo). P. Claes bedacht dit genre met de naam ‘travestie’.
De laatste jaren lijkt de belangstelling voor Oedipus wel iets teruggelopen.
Sommigen menen dat Orpheus zijn rol overgenomen heeft (zoals Kester Freriks in
NRC Handelsblad van 30/3/9O, die naast toneel- en opera-opvoeringen wel Au pair
van W.F. Hermans, maar niet De zondvloed van J. Brouwers vernoemt). Ook Medea
en Prometheus kwamen meer dan eens in de belangstelling. Maar de Trojaanse
sagencyclus heeft in het afgelopen decennium ongewoon veel bewerkingen gekend.
Meestal bekritiseren ze het brute archaïsche heldenideaal.
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De trojaanse oorlog
In de bloeiperiode van het klassieke toneel in Frankrijk gebruikte J. Giraudoux de
Trojaanse sage om zich over

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

265
het ontstaan van oorlogen te bezinnen. In zijn La guerre de Troie n'aura pas lieu
(1935) houden Paris en Helena eigenlijk niet zoveel van elkaar en beide partijen
komen ook tot een akkoord, maar de oorlog is onvermijdelijk, omdat het lot het zo
wil. De afkeer van de oorlog, die in het werk van M. Gijsen tot uiting komt, is ook
merkbaar in zijn toneel Helena op Ithaka (1968). Niet alleen de vrouwen maar ook
Odysseus vinden het absurd dat in de Trojaanse oorlog duizenden jongemannen voor
een vrouw sneuvelden. Misschien werd de auteur ook wel door De ramkoning (1962)
van R. Gronon beïnvloed. In deze bewerking herstelt Clytaemnestra tijdens de
Trojaanse oorlog het matriarchaat, ze vermoordt bij zijn terugkeer haar man
Agamemnon en ze verfoeit het heroïsme.
In de jaren tachtig volgden de bewerkingen elkaar in een snel tempo op. In Aeneas,
de levensreis van een man (1982) projecteerde W. Spillebeen zijn eigen thematiek
in Aeneas, die in zijn laatste levensuren op zijn leven terugblikt. Aeneas vindt zijn
leven een grote mislukking, omdat hij niet vrij voor de liefde en het geluk kon kiezen.
Hij voelde niets voor strijd en carrière, maar hij was voorbestemd om een held te
worden en de ambities van zijn vader te realiseren. De Oostduitse schrijfster Ch.
Wolf gaf in Kassandra (1983, in 1984 onder dezelfde titel in het Nederlands vertaald)
een vrouwelijke versie van de Trojaanse oorlog, met heel wat matriarchale varianten.
In Voraussetzungen einer Erzählung: Kassandra (1983, in 1987 vertaald onder de
titel In de ban van Kassandra) licht ze het ontstaan van haar bewerking toe.
Cassandra's kritiek op de Trojaanse oorlog is tevens bedoeld als een aanklacht tegen
de absurde excessieve bewapeningswedloop, een nefast gevolg van de patriarchale
idealen. Ook M. Bradley schreef met The Firebrand (1987, in 1988 vertaald onder
de titel Stormen over Troje) via Cassandra een sterk matriarchaal getinte versie van
de Trojaanse oorlog. Ze werd geïnspireerd door De Trojaanse vrouwen (Euripides),
volgens haar het aangrijpendste anti- oorlogsdocument dat ooit geschreven werd.
Sterk antimilitaristisch is ook de toneelbewerking Ajax van R. Auletta (1986), waarin
hij de hybris van de Amerikaanse generaals aanklaagt. Deze versie veroorzaakte in
Amerika heel wat wrevel, maar oogstte succes in Europa. Tenslotte vermelden we
nog Ph. Parotti met The Greek Generals Talk (1986, in 1987 vertaald met als titel
De Griekse veldheren aan het woord). Deze bewerking staat dichter bij de klassieke
traditie en bevat geen aanklacht tegen het oorlogsgeweld. De varianten die we verder
in verband met die aanklacht vermelden komen niet voor in deze versie. Haar sterkte
ligt in het verhaal zelf en in de structuur met diverse persoonlijke invalshoeken.
Bij R. Gronon noemt Clytaemnestra de oorlog een spel van glorie en dood, waar
de mannen hun leven mee vullen, terwijl de vrouwen denken aan het ongeboren kind
dat ze dragen. M. Gijsen laat Helena zeggen dat de mannen ijdeltuiten zijn en dat
alleen de vrouw verstand van leven heeft, omdat ze het leven verwekt en draagt. Bij
Ch. Wolf pleit Cassandra ervoor alle eisen van de Grieken in te willigen, omdat Paris
toch het gastrecht geschonden heeft. In deze versie is de oorlog bijzonder absurd,
omdat Helena niet eens in Troje is; de Egyptische koning heeft haar op zee geschaakt
en de Grieken weten dat, maar evenzeer blijft Priamus beweren dat de oorlog om de
eer van het koningshuis gevoerd wordt. Als de koningin niet meer aan de besprekingen
mag deelnemen, omdat de oorlog niets voor vrouwen is, wordt schamper opgemerkt
dat hij inderdaad eerder iets voor kinderen is. Ook in de bewerking van M. Bradley
denkt Cassandra dat geen enkele man die in de oorlog vecht, gezond van geest is.
Volgens R. Auletta is het niet eenvoudig op deze aarde met zijn ‘sterren van krijg
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en uitzinnige mannen’. Verder meent Clytaemnestra van Gronon dat de rijkdom van
Troje en de hebzucht
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van de Grieken de echte oorzaken van de oorlog zijn. Ze wijst erop dat de Grieken
bij hun eerste afvaart bewezen hebben hoe zelfzeker en dom ze zijn: per vergissing
zetten ze koers naar Mysia en werden ze er verslagen.
Ook individueel worden de helden van hun traditionele sokkel gehaald.
Clytaemnestra (Gronon) zegt dat Agamamnon die op oorlog aanstuurt zijn verstand
kwijt is. Ze noemt hem schrander, maar ook koppig, hebzuchtig en ijdel en ‘er is
geen erger dwaas dan een trotse man die zijn ijdelheid bedreigd weet’. Ook volgens
Cassandra (Wolf) is Agamemnon helemaal geen held. Als hij na de oorlog zijn
vaderstad nadert, wordt hij steeds zwijgzamer en last hij meer rustpauzen in. Wanneer
ze hem over Iphigenia spreekt, huilt hij uit angst en zwakheid. Volgens haar kan
Clytaemnestra ‘met deze nul, dat leeghoofd’ de troon niet delen. Achilles is een
vechtmaniak, die geen ander genoegen kent dan doden en die zijn slachtoffers zoveel
mogelijk laat lijden (Bradley). Hij maakte zich aan lustmoord op een jongeman
schuldig (Gronon, Wolf) en verkrachtte het lijk van de Amazonenkoningin
Penthesileia (Wolf, Bradley). Door omkoperij houdt hij het fabeltje levendig, dat hij
de zoon van een godin is (Wolf). Aeneas (Spillebeen), die nu evenmin nog de zoon
van een godin is, voelt zich een eeuwige vluchteling en verliezer, zowel in Troje en
Carthago als in Italië. Hij heeft geen goddelijke roeping, maar volgt de bevelen van
zijn vader, met wie hij voortdurend in onenigheid leeft. Goddelijke tussenkomsten
worden in de bewerkingen meestal geweerd. Wanneer in de sage een godheid een
of andere held redt, wordt dat nu als een eufemisme voor de vlucht afgedaan
(Spillebeen, Bradley).
De bewerkingen bevatten heel wat matriarchale en feministische elementen. Het
verdrongen matriarchaat wordt weer ingesteld door Clytaemnestra (Gronon) of
Cassandra (Bradley). Herhaaldelijk komt de heilige slang, het symbool van de
Moedergodin, ter sprake (Gronon, Wolf, Bradley). Clytaemnestra vermoordt haar
man met de labrys (Gronon, Bradley), de dubbele bijl die volgens Wolf het symbool
van de Amerikaanse feministen is. De vrouwen klagen erover dat een dochter steeds
als een niet gekregen zoon beschouwd wordt (Gronon, Bradley) en beweren dat een
bevalling veel heldhaftiger is dan krijgsdaden (Bradley). Ook de mannelijke bewerkers
(Gijsen, Spillebeen) stellen de matriarchale idealen boven oorlogsgeweld en -roem.
Het succes van de Trojaanse sagen in het voorbije decennium is niet moeilijk te
verklaren. Geëmancipeerde vrouwen bekritiseren vlugger het krijgsideaal van de
archaïsche helden en steeds meer mannen komen op voor matriarchale idealen, die
niet met oorlogsgeweld te verzoenen zijn. Een anti-militaristische versie van de
Trojaanse oorlog mag men ook verwachten van auteurs die in hun werk dikwijls de
gruwelen van de oorlog behandelen (Gijsen, Spillebeen).
De bewerking van Wolf is duidelijk geïnspireerd door haar vrees voor een nieuwe
oorlog, voor een alles vernietigend nucleair conflict. In haar bewerking verdedigt
Cassandra eenzijdige toegevingen en in In de ban van Cassandra pleit ze ‘ondanks
de regering Reagan’ voor een eenzijdige ontwapening. Ze heeft trouwens ook aan
de kernramp van Tsjernobyl een boek gewijd (Störfall, vertaald onder de titel De
cesuur). Auletta situeert zijn Ajax in een fictieve oorlog in de nabije toekomst. Hoewel
het hierbij niet noodzakelijk om een kernoorlog gaat, worden de generaals er toch
van beschuldigd dat ze ‘de aarde naar goeddunken doen beven’ en ‘de geheimen van
de natuur bestieren’.
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Nu de spanning tussen Oost en West en de daarmee verbonden holocaustobsessie
afgenomen zijn, vermindert wellicht ook de belangstelling voor de Trojaanse
sagencyclus. Of misschien verschijnt er nog wel eens een bewerking waarin ‘la guerre
de Troie n'aura pas lieu’.
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Newman en de via media
Johan Kuin
Het gedenkjaar van Newmans overlijden wordt gemarkeerd door de heruitgave van
een zeer bijzonder boek: The Via Media of the Anglican Church. Het bijzondere is
dat het hier een heruitgave betreft van een belangrijk werk uit Newmans anglicaanse
tijd; alle andere heruitgaven in de laatste decennia bevatten geschriften die hij als
katholiek heeft geschreven.
De oorspronkelijke titel van het boek dat in maart 1837 verscheen luidde: Lectures
on the Prophetical Office of the Church Viewed Relatively to Romanism and Popular
Protestantism. Het was samengesteld uit veertien ‘lectures’, die hij gedurende 1836
had gehouden in de zijkapel van de St. Mary's, de zgn. Adam de Brome chapel.
Newman wil in dit boek precies bepalen waar hij de anglicaanse kerk wil brengen:
op de via media die tussen Rome en de Reformatie loopt.
Wat het tot een apart theologisch werk maakt is het feit dat dit met zoveel
overtuigingskracht gebrachte betoog door de auteur zelf wordt weerlegd, in hetzelfde
boek. Dit is het gevolg van wat er na 1837 met het werk is gebeurd. In 1877, veertig
jaar later, heeft Newman het boek zelf opnieuw uitgegeven in het kader van een serie
heruitgaven van al zijn werken. Als katholiek priester vond hij het echter niet
verantwoord om het boek zonder commentaar opnieuw op de markt te brengen.
Daarom voorzag hij de tekst doorlopend met bemerkingen waarin hij vanuit katholiek
standpunt kritiek uitoefent op zijn betoog van zoveel jaren geleden. Bovendien voegde
hij er een nieuw voorwoord aan toe van bijna tachtig bladzijden, Preface tot the Third
Edition, waarin hij een krachtig pleidooi houdt voor de zelfstandigheid van de
theologie als waarborg voor een juiste uitoefening van het ‘Prophetical Office’ van
de kerk. Deze door Newman herziene uitgave is nu opnieuw bezorgd door de
Amerikaanse oratoriaan H.D. Weidner, die weer een eigen gedegen inleiding voor
het geheel schreef. Het boek is dus wel bijzonder uitgebreid ingeleid door deze hele
serie voorwoorden.
Het resultaat is verbluffend. Een zeer vernuftig en prachtig verwoord referaat
wordt op even vernuftige wijze ondergraven, en wel door eenzelfde auteur. Niet bij
wijze van een intellectueel spel, maar bij woord en wederwoord gaat het de auteur
om een overtuiging, anglicaans of rooms-katholiek, die zijn hele leven ten diepste
bepaalde. Twee bijna absolute zekerheden staan hier tegenover elkaar en sluiten
elkaar tegelijk uit. Geen wonder dat het probleem van de zekerheid uiterst belangrijk
voor Newman zal worden. In het wederwoord verwijst hij verschillende malen naar
het in 1870 gepubliceerde An Essay in Aid of a Grammar of Assent, dat over de
zekerheid handelt.
Het boek biedt allereerst een goede gelegenheid om exact te bepalen welke visie
Newman voor zijn anglicaanse kerk nu eigenlijk voor ogen stond. Herhaaldelijk had
hij de klacht geuit - ook in dit boek - dat zijn ideale kerk, zijn Via Media een papieren
aangelegenheid was, een fraaie theorie maar geen feit waar men in de werkelijkheid
naar kon verwijzen. De niet-anglicaanse buitenstaander is geneigd zich over die
klacht te verwonderen. Vanaf de reformatie heeft er toch wel degelijk een kerk bestaan
die tussen de rooms-katholieke en de protestantse kerken een concrete via media
biedt? In deze kerk gaan katholieke en reformatorische beginselen binnen eenzelfde
kerkverband
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hand in hand. Veel oecumenisch gezinde mensen zien in dit praktisch samengaan
een model waarnaar de gehele christenheid naar toe zou moeten groeien om de
oecumenische eenheid te realiseren.
Maar deze vorm van concrete kerk heeft Newman juist met hartstocht verworpen.
Zij vertegenwoordigt de ‘Broad Church’ die tot religieus liberalisme leidde, d.w.z.
de waarheid van de geloofsinhoud zou er niet toe doen. Het ideaal van Newman was
een anglicaanse kerk die geheel vrij was van reformatorische invloeden en slechts
de apostolische traditie van de Oude Kerk zou doorzetten. Welnu, déze kerk had
nooit bestaan; zij was hoogstens een stroming geweest in de geschriften van een
groep achtenswaardige theologen. De ‘feitelijke’ anglicaanse kerk was een ‘gemengde’
kerk. Newman was er zich dus terecht van bewust dat hij eigenlijk iets tot stand wilde
brengen dat buiten de theorie nog nooit had bestaan.
Om te bewijzen dat de anglicaanse kerk de koninklijke weg van de ware kerk is,
moet op twee fronten worden gestreden, zo begint de eerste ‘lecture’. Wil deze strijd
resultaat hebben dan moet men bij de tegenstanders, de ‘Romana’ en het ‘Popular
Protestantism’ naar een beginsel zoeken waarvan alle partijen uit kunnen gaan.
Voor de protestanten is dat de bijbel, die door de Via Media wordt aanvaard maar
voor de protestanten de enige autoriteit is; het gelijk of ongelijk tussen beiden moet
dus door de bijbel worden beslist. Hierdoor wordt men echter blootgesteld aan de
tegenstrijdigheden en de verwarringen die voor de bijbel zo kenmerkend zijn.
Uiteindelijk komt men terecht bij een beroep op een ‘innerlijke stem’ en een subjectief
‘private judgment’: gezagvolle beslissingen worden onmogelijk.
De roomse kerk steunt geheel op de traditie, op het absolute gezag van haar
uitspraken. Ook dit beginsel wordt door de Via Media aanvaard en biedt dus een
gemeenschappelijk standpunt met Rome. Rome heeft echter een groot aantal
geloofspunten toegevoegd aan het credo, b.v. de aflaten, het vagevuur, de
ingewikkeldheid van de rekenkundige moraal. Om aan te tonen dat dit onterechte
toevoegingen zijn aan de ware traditie doet de Via Media een beroep op de kerk van
de Vaders. Alles wat daar te vinden is, behoort tot de ware traditie, zodat de rest
woekeringen van onwaarheid moeten zijn.
Zo wordt duidelijk waarom Newman zich vanaf het begin van zijn theologische
loopbaan zo frenetiek met de studie van de kerkvaders heeft bezig gehouden.
Hier lag het laatste bolwerk dat de Via Media van de Romana kon afschermen. In
die kerkelijke oudheid is het een komen en gaan van ketterijen. Daarin handhaaft
zich ook, in een steeds beleden geheel van geloofswaarheden, de éne, ware kerk: zij
vormt het criterium om te beslissen of iets tot de ‘ware’ traditie behoort of niet. Op
grond hiervan verwerpt de Via Media het Concilie van Trente en wat daaraan in de
loop der eeuwen is toegevoegd.
Het grote voordeel van deze strijdmethode was, volgens Newman, dat geen
abstracte, theologische beschouwingen over de traditie oordelen maar historische
feiten: feitelijk verkondigde leerstukken, feitelijke ontkenningen daarvan (om welke
theologische reden dan ook), een feitelijk komen en gaan en blijven van lokale en
mondiale kerken. Opnieuw blijkt dat in Newmans theologisch denken een typisch
Engels positivisme, een voorkeur voor pure feiten een grote rol speelt. Men zou zelfs
van een historisch fundamentalisme kunnen spreken, inzoverre in de vroege kerk
alles reeds geheel vast ligt.
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Juist hier opent zich de toekomst van Newman waar enkele jaren later de Via
Media zal uitlopen op het Essay on the Development of Christian Doctrine. De ware
katholiciteit is niet te vinden in een statisch feit: de kerk van de oudheid. De kerk
van de kerkvaders is een levend organisme dat steeds groeit, dat
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zich ontwikkelt naar nieuwe tijden toe. Geen enkel tijdperk, geen enkel begrip of
formule kan haar in haar totaliteit omvatten. Zo bleek dat de toevoegingen van Trente
geen wilde groeisels waren maar organisch zijn voortgekomen uit de geloofsschat
der Vaderen.
Deze heruitgave van de Via Media is voor de studie van Newman van groot belang.
Zij herstelt de band van de katholieke Newman met de anglicaanse Newman; en deze
twee zijn één.
John Henry Newman, The Via Media of the Anglican Church, edited with introduction
and notes by H.D. Weidner, Clarendon Press, Oxford, 1990.
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Boeken
Filosofie
Buffon. Un philosophe au Jardin du Roi, Jacques Roger, Fayard, Parijs,
1989, 645 pp.
Georges Buffon is niet een naam die tot ieders verbeelding spreekt. Toch behoorde
hij tot de meest briljante geleerden van de 18e eeuw, wiens werken in groter getalen
werden verkocht dan de beroemde Encyclopédie. Al tijdens zijn leven verdween zijn
wetenschappelijke betekenis al snel achter zijn literaire roem, die met het succes van
zijn elegant geschreven Histoire naturelle voor altijd gevestigd leek. In zijn
uitgebreide biografie heeft Jacques Roger de figuur van Buffon opnieuw tevoorschijn
gehaald van achter het gordijn van de gedoodverfde ‘klassieker’ die hem feitelijk
verwees naar een beleefde vergetelheid.
Het is een imponerend portret geworden van de man die eigenlijk liever landheer
wilde zijn dan Parijse salonjonker, en vanuit een zekere Bourgondische aardsheid
de wereld graag choqueerde. Minstens zo indrukwekkend is echter de wijze waarop
Roger het intellectuele klimaat van de 18e eeuw reconstrueert. Aan de hand van het
werk van Buffon beschrijft hij met grote luciditeit de filosofische en ideologische
debatten rond het kennisprobleem (inductivisme versus rationalisme), het vraagstuk
van de schepping en de problemen van het mechanistisch wereldbeeld. Buffon ontpopt
zich erin als een modern denker, die de Engelse school van Locke en Hume met
verve aanhing, tegen het Cartesianisme van eigen bodem in. Tot in de titel van zijn
hoofdwerk maakte hij zijn overtuiging kenbaar dat de natuur een geschiedenis had,
en dus niet in één keer definitief geschapen was, zoals de Cartesianen en theologen
aan de Sorbonne beweerden. En ook in zijn berekeningen van de ouderdom van de
aarde maakte hij zijn wetenschappelijke overtuiging radicaal los van het terrein van
het geloof, waaraan hij niettemin lippendienst bleef verlenen, wanneer dat een enkele
keer nodig was.
Maatschappelijk een man van het ancien régime, was Buffon tegelijk een
wetenschappelijke revolutionair, die niettemin op beslissende momenten de gevangene
bleef van de grenzen van het heersende (mechanistische) wereldbeeld. Deze
tegenstrijdige figuur wordt door Roger op schitterende wijze neergezet binnen de al
even innerlijke verdeelde leefwereld van de 18e eeuw, waarvan hij de volmaakte
vertegenwoordiger was. Naast een imposante biografie vormt dit boek dan ook een
uitnemend voorbeeld van wetenschapshistorie en zelfs mentaliteitsgeschiedenis van
een tijdperk dat maatschappelijk en mentaal in zijn voegen kraakte en waarin het
revolutionair proces luttele maanden na Buffons dood een aanvang nam.
Ger Groot

Mimesis. Over schijn en zijn, Samuel IJsseling, Ambo, Baarn, 1990, 68
pp., BF. 450.
De ondertitel van dit korte tractaatje geeft al duidelijk aan, hoezeer we ons met de
problematiek van de mimese in het hart van de filosofische vraagstelling bevinden.
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‘Zijn’ en ‘schijn’ zijn categorieën die al vanaf de aanvangen van de Griekse
wijsbegeerte het denken over de werkelijkheid hebben bepaald. Dat deze grondvraag
zich heel de geschiedenis door is blijven herhalen laat IJsseling zien aan de hand van
uiteenlopende denkers uit de meest vroege en meest recente perioden, waarmee de
rest van de geschiedenis als het ware wordt omvat.
De herhaling van deze vraag zelf vormt bijna een exempel van de problematiek
die IJsseling in dit boek aan de orde stelt: de verhouding van hetzelfde en het andere,
de vraag naar de oorsprong en de mogelijkheid van een absolute originaliteit, de
ingewikkelde verhouding tussen het algemene en het singuliere en uiteindelijk, door
dat alles heen, de vraag naar de mogelijkheid van een oordeel, d.w.z. naar de waarheid
en het fundament van enige absolute zekerheid daaromtrent.
Met grote subtiliteit en filosofische prudentie zwicht IJsseling niet voor de
verleiding van een relativisme, zoals dat de door hem behandelde recente denkers
(Derrida,
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en vooral Heidegger) nog wel eens in de schoenen wordt geschoven. Integendeel,
de intieme omarming waarin de beide polen van bovengenoemde reeks tegenstellingen
elkaar omarmd houden maakt elke keuze vóór de een en tegen de ander illegitiem.
Ook relativisme, zo suggereert IJsseling kan slechts bestaan zolang men de notie van
het absolute als onmisbaar ankerpunt blijft respecteren. Dat de verhouding tussen
beide polen onbeslisbaar blijkt, zoals Derrida heeft aangetoond, betekent niet dat
men alsnog voor één van beide zou moeten kapituleren. Juist in de weigering van
een dergelijke ondoordachte en louter schijnbare radicaliteit geeft de filosofie haar
eigenlijke opdracht prijs, en vervalt zij tot een eenvoud die even aanvechtbaar als
gemakzuchtig is.
IJsseling eindigt met de verwijzing naar een dimensie ‘aan gene zijde’ van het
zijn, waarin hij ‘achter’ al deze differenties een verzoenende dynamiek vermoedt,
die hij mét Plato en Levinas kenmerkt als het domein van het goede of het ethische.
Hij zegt er weinig over, eenvoudigweg omdat men zich daarmee ipso facto weer zou
begeven binnen de filosofie en daarmee opnieuw in bovengenoemde spanningsvelden
zou zijn opgenomen. Wellicht is dit ethische niets anders dan het bestaan van dit
spanningsveld zelf: de dynamiek die dit in zijn onbesliste verhoudingen van verschil
mogelijk maakt. Hier te spreken van een eenheidsprincipe is hachelijk, aangezien
het zelf slechts kan bestaan in een beweging van uiteen-gaan, zoals de Derridiaanse
‘differantie’. Op een radicale wijze zou daarmee de eenheid opnieuw slechts blijken
te bestaan in het verschil, of - ethisch uitgedrukt - de goedheid in het geschil. Meer
dan een existentialistische thematisering van het ‘menselijk tekort’ wijst deze analyse
op een fundamenteel metafysisch dilemma, waarin de ethiek niet - zoals bij Levinas
soms het geval lijkt - anders dan, maar hoogstens het andere van de metafysica zou
zijn. In deze inzichten opent dit beknopte en ogenschijnlijk zo gemakkelijk geschreven
boekje perspectieven voor een hernieuwde doordenking van de wijsgerige vraag van
deze tijd, zo niet van alle tijden. Voor een dergelijke overdenking is Mimesis nog
slechts een prolegomenon, dat het verlangen naar voortzetting (en in ons taalgebied
een serieuze aansnijding) van deze problematiek pas gestalte en articulatie verleent.
Ger Groot

Godsdienst
Morgen is het zondag: Verkenningen in het hedendaags scheppingsdenken,
C.E.M. Struyker Boudier, Kok Agora, Kampen / DNB, Pelckmans,
Kapellen, 1990, BF. 795.
Morgen is het zondag is een boek als een waterval. In meer dan driehonderd bladzijden
geeft de Nederlandse filosoof en hoogleraar Struyker Boudier een overzicht van de
verhouding tussen de verschillende Westerse denksystemen en het scheppingsdenken.
Aanvankelijk lijkt het op een historische speurtocht doorheen de antropologie, maar
het eindresultaat is een kritische en sterk religieus gekleurde evaluatie van wat
hedendaagse filosofie, theologie en psychologie over het onderwerp bieden.
De auteur verbergt de bedoeling van zijn boek niet: samen met anderen stelt hij
vast dat in de zogenaamde post-moderniteit geen plaats meer is voor een zinstichtend
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gegeven als de schepping. Juist in deze tijd moeten daarom de oude vragen betreffende
zingeving en spiritualiteit weer worden bovengehaald.
Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel heeft als treffende titel Theologie
Antropologie Kosmologie en vangt aan met een verkenning van de gedachte dat
spreken over de mens (antropologie) ook een spreken over God in ontologische taal
inhoudt.
De post-christelijke post-moderniteit verzet zich tegen deze houding. Struyker
Boudier schrijft dat het Bijbels spreken over God, mens en wereld juist kritiek op
dat post-moderne denken inhoudt omdat dat laatste geen rekening houdt met de
ontvankelijkheid waardoor de mens als relationeel wezen zich door tastbare verhalen
over God en wereld laat aanspreken.
In een tweede deel worden een groot aantal auteurs besproken en geëvalueerd.
Veel aandacht is er voor Sartres visie op de scheppingsmythe en voor Levinas met
zijn verzet tegen een zijnsleer als antwoord op de vraag naar het begin. Ook het werk
van Moltmann, Sölle, Whitehead en anderen wordt niet onberoerd gelaten. Boeiend
is ook het laatste hoofdstuk met als titel God is ook niet alles? Op zoek naar een
nieuw religieus paradigma, waarin de auteur worstelt met de theologische
antropologie van Rahner, de God-in-scherven van J. Pohier en de
scheppingsspiritualiteit van M. Fox.
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Struyker Boudier sluit af met een ontwerp van een filosofie en een theologie van de
liefde, die een evenwicht zou kunnen brengen tussen de hoofdstromingen in het
Westerse denken.
Uitgangspunt van die filosofie en theologie is de Godsnaam, verstaan, zoals
Levinas, als een zijnde, echter niet als een zijnde onder de zijnden, maar als een
eminentie. De titel Morgen is het zondag verwijst naar de anticipatie in liturgie en
diaconie van een God die zich ‘verwerkelijkt’. Gods liefde, die de basis is van de
verwerkelijking van het Rijk Gods, ‘moest’ wel overgaan tot wat wij schepping
noemen. De consequentie van die gedachte is het aanvaarden van het feit dat de
schepping onvoltooid is.
Erik De Smet

Dichtbij is uw woord, deel 9: Exegetisch commentaar bij de liturgische
bijbellezingen uit de Pastorale Brieven, de brief aan Filemon, de
Hebreeënbrief, de Katholieke Brieven, Werkgroep Sacerdos, Mechelen /
Vlaamse Bijbelstichting, Leuven z.j. (1990), 176 pp.
Dit inmiddels alweer negende deel in de reeks is gewijd aan een zeer diverse collectie
Nieuwtestamentische brieven. Zo zijn er brieven die aan individuele personen zijn
gericht, zoals 1-2 Timotheus en Titus (die samen de Pastorale Brieven worden
genoemd) en het briefkaartje aan Filemon; de brief aan de Hebreeën daarentegen is
eigenlijk helemaal geen brief, maar een theologisch tractaat. En van de zgn. Katholieke
Brieven (1-2-3 Johannes, Jakobus, Judas en 1-2 Petrus) staan al dan niet vermeende
apostelen als auteur te boek. Een verzameling geschriften kortom waarbij men wel
wat deskundige hulp kan gebruiken.
Omdat echter alleen exegetisch commentaar is opgenomen van de perikopen die
we ook terugvinden in de liturgische lezingen van zon- en feestdagen, heeft Sylvester
Lamberigts op zich genomen algemene inleidingen te schrijven op elk van de te
behandelen brieven. Opvallend genoeg echter zijn deze essentiële inleidingen helaas
niet in de inhoudsopgave opgenomen.
Een keur van Vlaamse exegeten laat in hun bijdragen zien hoe het zeer goed
mogelijk is om, schrijvend in heel gewoon Nederlands, de gebruikers van deze bundel
goede en ter zake doende informatie te verschaffen.
Panc Beentjes

Het huis van de levenden - Beth Hachajiem, Nechamah Mayer-Hirsch,
Ten Have, Baarn, 1989, 111 pp. (Verspreiding voor België: Westland,
Schoten, BF. 398).
De joodse gebruiken bij ziekte, overlijden en begraven zijn buiten die kring bij slechts
weinigen bekend. Dat heeft de schrijfster van dit boekje op de gedachte gebracht
om, sprekend vanuit haar eigen joodse achtergrond, te pogen die leemte op te vullen.
In zeven hoofdstukken worden tradities, riten en gebruiken beschreven die te maken
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hebben met de dood. Ook thema's als euthanasie, zelfdoding en crematie - die met
de joodse moraal op gespannen voet staan - worden niet uit de weg gegaan.
Voortdurend wordt een beroep gedaan op of terugverwezen naar de joodse literatuur
uit verleden en heden. Aldus is het een boekje geworden dat veel informatie verstrekt
en - mede door de sympathieke toon en de vele praktische wenken die het bevat als een bruikbare gids een goede hulp kan zijn voor buitenstaanders, waarbij met
name gedacht kan worden aan hen die in de verpleging en bejaardenzorg werkzaam
zijn. De lijst met begrippen (pp. 108-111) had nog veel functioneler kunnen zijn,
wanneer men áchter elke term de pagina('s) zou hebben vermeld waar het betreffende
woord in het boekje wordt vermeld, beschreven of uitgelegd.
Panc Beentjes

Uit joodse bronnen, Deel 2: Enkele teksten uit Genesis en Exodus, Dr. R.
Gradwohl, Boekencentrum, Den Haag 1990, 128 pp., f 21,90.
Klaarblijkelijk heeft een aantal recensenten en lezers positiever op het eerste deeltje
gereageerd dan ik heb gedaan (oktober 1989, p. 88), want de uitgever heeft het
aangedurfd een volgende aflevering op de markt te brengen van de oorspronkelijk
vierdelige Duitstalige uitgave Bibelauslegungen aus jüdischen Quellen, die in de
jaren 1986-1989 bij Calwer Verlag te Stuttgart is verschenen. Deze jongste
Nederlandstalige telg geeft commentaar op delen van het scheppingsverhaal (Gen.
1,1-4.26-31; 2,l-4a), de Binding van Isaak (Gen. 22), de droom van Jakob (Gen.
28,10-19), de verzoening van Jozef met zijn broers (Gen. 50,15-21) en twee
sleutelteksten uit het boek Exodus: de openbaring van God
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aan Mozes bij de doornstruik (Ex. 3) en de instelling van het Pesachfeest (Ex. 12).
De presentatie van het exegetische materiaal - het stamt uit nogal uiteenliggende
perioden en uit onderling nogal verschillende tradities binnen het jodendom - is voor
de doorsnee lezer eerder verwarrend dan verhelderend. Slechts wie al enigermate
thuis is weten te geraken in de eigensoortige manier waarop joodse exegese te werk
gaat zal ook van deze publikatie kunnen genieten. Maar zelfs dán blijft het boekje
toch nog tamelijk fragmentarisch van karakter.
Panc Beentjes

Geschiedenis
America through Russian eyes, 1874-1926, Olga Peters Hasty en Susanne
Fusso (red.), Yale Univ. Press, New Haven en Londen, 1988, 226 pp., $30.
Minstens sinds de profetische uitspraak van Tocqueville over Rusland en de Verenigde
Staten lijken beide machten tot een confrontatie veroordeeld te zijn. Dit boek
verzamelt enkele pogingen van Russische zijde om door te dringen tot het wezen
van de Verenigde Staten. De meest eerlijke onder hen is ongetwijfeld de antropoloog
Vladimir Bogoraz, wiens beeld wellicht daardoor ook het meest ironisch uitvalt.
Maksim Gorky is daarentegen ongetwijfeld de minst oprechte: zijn commentaren
zijn cru en propagandistisch en ook al zou hij later zijn mening herzien, dat kon niet
verhinderen dat deze teksten gedurende de Koude Oorlog tot de Russische
standaard-commentaren over de Amerikaanse werkelijkheid gingen behoren.
Grigori Machtet was de eerste reiziger in Rusland die over de Verenigde Staten
schreef en zijn beschrijvingen vormden voor alle 19e eeuwse auteurs de noodzakleijke
basis voor hun beeldvorming van Amerika. Machtet, Bogoraz en Vladimir Korolenko
behoorden tot de volksbeweging en trachtten weer te geven wat beide landen gemeen
hadden en wat hen scheidde. Bijzonder merkwaardig was de situatie van Sergej
Esenin en Vladimir Majakowski. Beiden wendden het thema Amerika aan om hun
rivaliteit uit te vechten. Terwijl de eerste zichzelf ophemelde als de eerste dichter
die na de Revolutie (samen met zijn vrouw Isadora Duncan) Amerika had bezocht,
bewierrookte de tweede zichzelf als de eerste na-revolutionaire dichter die over het
land geschreven had. Beide uitzinnige, tegenstrijdige, verbitterde resten van de
Romantiek gebruikten Amerika om hun eigen obsessies en onmacht ten toon te
spreiden. Als geboren individualisten bekritiseerden zij het Amerikaans individualisme
dat hen wellicht had kunnen redden, terwijl zij tegelijk een collectivisme ophemelden
(de een het Russische, de ander het Sovjetrussische) dat uiteindelijk hun dood zou
worden.
Dit boek laat zien hoe Rusland van begin af aan haar Amerika heeft voorgesteld
als tegelijkertijd een ideaal en een alibi, als verlossing en vernietiging, als utopie en
hel, even verschrikkelijk als onontkoombaar. Dat is het lot van deze beide machten:
een huwelijk van passie of uit berekening, maar nooit uit liefde. Iets dat geen van de
twee, noch de rest van de wereld, op dit moment zou mogen vergeten.
José García Vazquez
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The collapse of ancient states and civilizations, Norman Yoffee en George
L. Cowgill (red.), Univ. of Arizona Press, Tucson, 1988, 333 pp., $35.
‘Whenever one sets up to discuss collapse, one ends up by talking about continuity’.
schrijft de classicus G.W. Bowersock in zijn bijdrage aan deze bundel, een opstel
over de ontbinding van het Romeinse Rijk. Wellicht vat deze zinsnede de intenties
van dit boek - teruggaand op een in 1982 in Santa Fe gehouden seminarie - het beste
samen. Naast het Romeinse Rijk komen daarin Mesopotamië, de Maya-beschaving,
Teotihuacan, China onder de Han-dynastie en de rol van de barbaren bij de val van
de diverse rijken aan bod, alsmede theoretische problemen rond de afbakening van
begrippen en het vraagstuk van de ‘val’ van antieke staten en beschavingen als
organisatie-probleem.
De keuze van deze thema's lijkt niet toevallig. Elk daarvan illustreert een
verschillend type ‘ondergang’. Van daaruit tracht dit boek op interdisciplinaire wijze
een ‘theorie van de ineenstorting’ te ontwikkelen, waarin gezocht wordt naar de
gemeenschappelijke punten tussen al deze rijken op het moment van hun ondergang,
en zo mogelijk een min
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of meer valabele verklaring wordt aangereikt.
In feite mondt het boek uit in de conclusie dat de idee van de val zelf (zelfs een
ogenschijnlijk zo flagrant voorbeeld als de vernietiging van Teotihuacan) niet volledig
correct is en dat er daarbij eerder sprake is van een restructurering en reconstructie
van de sociale en politieke krachtlijnen in de betreffende systemen.
De diverse auteurs bekritiseren en schuwen elk deterministisch reductionisme en
elke ‘romantiek van de decadentie’, die sommige scholen zo dierbaar is. Uiteindelijk
is een bestudering van de geschiedenis vanuit het perspectief van de ondergang
immers niets anders dan een bepaalde onderzoeksoriëntatie, met een wellicht bijzonder
bevoorrechte en vruchtbare blik. Tot een systeem is immers waarschijnlijk het beste
toegang te krijgen via zijn crisismomenten of aanvangende ontbinding, waarin zijn
interne mechanismen en hulpbronnen het duidelijkst aan het licht treden.
Daarmee opent het boek interessante perspectieven, en maakt het de huidige tijd,
zo vatbaar voor onheilsprofeten en apocalyptici, duidelijk dat de geschiedenis ondanks
alles een ‘magistra vitae’ blijft.
José García Vazquez

Isabelle et Ferdinand. Rois Catholiques d'Espagne, Joseph Pérez, Fayard,
Parijs, 1988, 486 pp., FF. 130.
Het eerste dat Joseph Pérez - hoogleraar Spaanse en Latijnsamerikaanse beschaving
aan de universiteit van Bordeaux en een van de grootste kenners van het ontstaan
van het moderne Spanje - zich afvraagt is of de titel van zijn boek wel juist is.
Uiteindelijk was de vereniging van Isabella en Ferdinand immers niets anders dan
de dynastieke vereniging van twee kronen, die de facto vrijwel tot aan de 18e eeuw
hun onafhankelijkheid bewaarden. Toch is deze omschrijving niet onjuist. Het gaat
hier immers om het feit dat zowel Isabella als Ferdinand zich gesteld zagen voor de
opdracht een stevig geïntegreerde, georganiseerde en expansieve staat in het leven
te roepen. Een staat die op alle niveaus samenhang vertoonde.
Die staat zou uiteindelijk de Spaanse staat worden, ook al was ze aanvankelijk in
de eerste plaats Castiliaans en zou het Castiliaans zich als taal op de meeste delen
van het grondgebied doorzetten. Een andere wending had de geschiedenis niet kunnen
nemen, gezien de - door Pérez getrouw weergegeven - cijfers van inwonerstal,
inkomstenniveau, grondgebied en de expansiedynamiek van het moment. In de door
het Katholieke Koningspaar nagestreefde samenhang vallen vele, ogenschijnlijk
uiteenlopende historische thema's op hun plaats binnen de grote puzzel van de
toenmalige Spaanse politieke en sociale werkelijkheid: het einde van de Reconquista,
de verovering en beginnende kolonisering van de ‘Nieuwe Wereld’, de controle niet de onderwerping, laat staan de afschaffing - van de adel, de onderlinge organisatie
van de veeteelthouders en het begin van de interventie in Europa. Dit zoeken van
eenheid vormde ook de diepste reden van de instelling van instituties als de ‘Santa
Hermandad’ - eerder terwille van de fiscale politiek dan van de openbare orde - en
de ‘Santa Inquisición’, verbonden met het netelige thema van de uitwijzing van de
joden. Deze laatste werd overigens niet zozeer in het leven geroepen omdat Castilië
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en het Iberisch schiereiland als geheel zo'n vurig katholicisme beleden, maar juist
omdat ze dat niet deden.
Wellicht, zo schrijft Joseph Pérez, hebben Isabella en Ferdinand wel helemaal
niets ‘nieuws’ bedacht. Hun projecten dateerden al uit voorafgaande perioden. Maar
zij hadden de visie om te zien wat nodig was om de genoemde samenhang in hun
rijk te realiseren, en de vastbeslotenheid om deze in praktijk te brengen. Hetzelfde
zouden we van dit boek kunnen zeggen. Misschien vertelt het ons niets nieuws en
is alles daarin door anderen (of de auteur zelf) elders al eerder gezegd. Maar het heeft
de grote verdienste de geschiedenis van een cruciaal koninkrijk uit de geschiedenis
samen te vatten in een bestek van minder dan 500 bladzijden, die zich in één adem
laten uitlezen.
José García Vazquez

Politiek
Getuigenis van een opposant, Boris Jeltsin. Anthos/Lannoo, Baarn, 1990,
200 pp.
Het boek van Boris Jeltsin is een getuigenis van een rebel, een opposant. Reeds van
jongsaf laat hij zich kennen als iemand die gedre-
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ven wordt door een no-nonsense aanpak en die, overtuigd van zijn eigen gelijk,
onverdroten opkomt voor zijn denkbeelden (alhoewel hij hierover erg vaag blijft!).
Ondanks zijn eigengereidheid klimt hij toch langzaam op tot de hoogste cenakels
van de macht binnen de Sovjet-KP.
Daar komt hij echter in botsing met de leidende partijfunctionarissen en
apparatsjiks. Jeltsins manier van politiek bedrijven levert hem het verwijt van
populisme op. Zijn strijd voor sociale rechtvaardigheid en tegen allerlei privileges
bezorgt hem ook veel vijanden. Jeltsin is immers tot de conclusie gekomen dat het
systeem zelf gebreken vertoont (p. 70), zelfs dat een catastrofe dreigt (p. 189).
Radicale maatregelen zijn volgens hem nodig om te vermijden dat de Sovjetunie ‘de
21ste eeuw wil ingaan met een 19de eeuwse ideologie’ (p. 200).
De auteur is dus niet mals voor de huidige ‘hervormers’ van de Sovjetstaat. Niet
alleen Mikhail Gorbatsjov maar ook diens medestanders worden streng bekritiseerd.
Vooral de machtswellust en regeergeilheid (p. 124) van de Sovjetleider moeten het
zwaar ontgelden. De kritiek slaat niet zozeer op het hervormingsproces zelf - want
‘daarvoor verdient hij lof’. Gorbatsjovs grootste tekortkoming is ‘zijn angst om
kordaat de hoogstnodige stappen te ondernemen’ (p. 114).
Jeltsin moet echter zijn kritische houding bekopen: in '87 wordt hij afgezet als
partijleider van Moskou. Maar ondanks het feit dat Gorbatsjov hem niet meer in de
politiek wilde toelaten (p. 153) en dus onschadelijk wilde maken, is hij weer opgevist
door de Sovjetkiezers.
Gorbatsjov is dus weer geconfronteerd met zijn belangrijkste rivaal. Maar, besluit
Jeltsin zelfvoldaan, ‘ik denk dat Gorbatsjov niet zonder een Jeltsin kan. Hij begrijpt
dat zo'n scherp, stekelig iemand als ik noodzakelijk is’ (p. 153).
Het werk is een gedreven pleidooi geworden voor een radicale ombouw van de
gang van zaken in de Sovjetunie. Maar in feite is het vooral een boek geworden over
de figuur van de schrijver zelf, zijn opgang, val en heropstanding, met de
Sovjet-omgeving als achtergronddecor. Toch blijft het lezenswaard, al was het maar
als getuigenis in deze turbulente tijden.
Erik Brusten

De donkere kant van de wereld. Ontwikkeling in perspectief, Jan Bohets,
Lannoo, Tielt, 1990, 134 pp.
In deze tijd waar de meeste aandacht gaat naar de terugkeer van het voormalige
Oostblok naar Europa, helpt dit kleine boekje om de verenging van de horizon te
vermijden.
Jan Bohets, redacteur economie bij De Standaard, belicht ‘de stille revolutie’ die
zich in de afgelopen vier decennia in de Derde Wereld heeft voltrokken. Bij de
analyse van die ‘ontwikkeling in perspectief’ (ondertitel) vallen vooral de sterk
regionale verschillen op in wat men generaliserend de Derde Wereld noemt. Als
centrale verklaringsthesis stelt de auteur dat de ‘aard van het door de eigen leiders
gevoerde beleid van doorslaggevend belang is voor het tempo van de welvaartsgroei’
(p. 33). Een besef dat volgens Bohets in toenemende mate ingang vindt bij de leiders
in het zuidelijk halfrond, zeker in die landen waar de graad van ontwikkeling en
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welvaart achterophinkt. Het gros van het boek is gewijd aan enkele nijpende
problemen waarmee de ontwikkelingslanden geconfronteerd worden. Er is niet alleen
de last van de demografische structuur die de zwakke voedselproduktie van de derde
wereld verder verslechtert. De toegenomen aandacht voor het milieuvraagstuk zorgt
voor een bijkomend probleem: hoe de voedselproduktie toch verhogen zonder de
milieuschade te vergroten. Bohets wijst hierbij ook op de verantwoordelijkheid van
het Westen.
Heel wat Derde Wereldlanden zitten ook opgezadeld met een enorme schuldenlast.
De ervaring van de jaren '70 heeft ook geleerd dat de ontwikkeling meer gebaat zou
zijn met investeringen van multinationals dan met geleend geld. Veeleer dan zich
exclusief te richten op de exploitatie van natuurlijke rijkdommen is een beleid van
industrialisatie wenselijk, aldus Bohets.
De schrijver merkt dan ook concluderend op dat ondanks de blijvende
scheeftrekking van de Noord-Zuidrelatie het militante woordgebruik heeft plaats
gemaakt ‘voor een realisme in de ontwikkelingslanden’ (p. 105). De auteur kant zich
echter tegen het kweken van een (te groot) schuldcomplex in het Westen. Hij laat
niet na de verantwoordelijkheid van de Westerse industriewereld of bepaalde
componenten ervan met de vinger te wijzen voor bepaalde mistoestanden in
ontwikkelingslanden. Maar bepaalde scheefgroeiingen van het internationaal
economisch sys-
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teem zijn ‘geen afdoende verklaring voor de grote welvaartsverschillen’ (p. 18-19).
Voor het Noorden blijft er wel een morele opgave van menselijke solidariteit, zeker
gezien het feit dat 800 miljoen mensen in absolute armoede blijven leven.
Jan Bohets heeft met dit boekje een summiere maar goed gedocumenteerde
inleiding over de problematiek geschreven.
Erik Brusten

Literatuur
Het vergrijp van pater Amaro, Eça de Queiroz, vert. Adri Boon, nawoord
J. Rentes de Carvalho, Arbeiderspers, Amsterdam, 1990, 520 pp., BF.
1.198.
Als tweede deel in de voorgenomen reeks van zes vertalingen uit het werk van de
Portugese schrijver Eça de Queiroz verscheen de zedenroman Het vergrijp van pater
Amaro, aanvankelijk geschreven als een jeugdwerk, later aanzienlijk uitgebreid tot
de versie die nu in het Nederlands is vertaald. Meer nog dan De relikwie, waarmee
de Arbeiderspers deze reeks opende, toont Queiroz zich hierin een giftig portrettist
van het valse en verkommerde sociale leven van zijn tijd- en standgenoten,
aangevreten door een hypocriete moraal en een tyrannieke devotie, krachtig
aangewakkerd door een sclerotisch, maar oppermachtig katholicisme en een
ingemetseld conservatisme, dat zichzelf voor onwankelbaar hield. Over zijn boodschap
laat Eça de Queiroz geen onduidelijkheid bestaan, en het verhaal van de jonge,
maatschappelijk succesvolle priester die valt voor de charmes van een enigszins
bigotte, jonge bewonderaarster vormt een effectief vehikel voor de hekeling van alles
wat in het Portugal van het eind van de vorige eeuw vals, voos en vennijnig was vóór alles de kleine burgerij en de clerus, in de bijna vanzelfsprekende verstrengeling
van hun politieke, maatschappelijke en morele oordelen en hun al even
vanzelfsprekende medeplichtigheid in de geheime overtreding van diezelfde regels.
Queiroz is een goed verteller en het boek is meeslepend geschreven, minder als
gevolg van een subtiele karaktertekening, dan wel dankzij het bevlogen venijn
waarmee een door en door verstofte en ontaarde cultuur te kijk wordt gesteld. Toch
is het boek méér dan een pamflet. Het is een zedenschets in de goede zin van het
woord, waarin het morele thema weliswaar overheerst, maar niet zozeer dat de figuren
daarin geheel ten ondergaan en als karikaturen aan de thematiek worden opgeofferd.
Juist het evenwicht tussen onthulling en aanklacht enerzijds, en het vakmanschap
van de romancier anderzijds, zorgt ervoor dat de roman zijn geloofwaardigheid
behoudt, dat de karakters levend genoeg blijven om de aandacht van de lezer
vijfhonderd bladzijden vast te houden, en dat de boodschap voldoende met de
vertelling vervloeid blijft om een maximaal effect te bereiken. Daarmee is deze roman
geen hoogtepunt van subtiliteit (en dus van romankunst) geworden, maar wel een
gepassioneerde moraliteit, die als requisitoir over een samenleving ook na honderd
jaar nog ten volle herkenbaar, invoelbaar en, met de nodige aanpassingen, zelfs in
verrassende mate toepasbaar blijft.
Ger Groot
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Herinneringen van een gelukkige jood, Dan Vittorio Segre, Gooi en Sticht,
Hilversum, 1990, 223 pp., f 39,50 (verspreiding in België: Liprobo,
Mechelen, BF. 790).
Soms kunnen toevalligheden zorgen voor heel onverwachte extra dimensies. Kort
nadat ik tijdens onze vakantie in Frankrijk gedurende enkele dagen het dal van Aosta
en Piedmonte had verkend, nam ik dit boek ter hand en werd ik onverwacht
teruggeplaatst in de plaatsjes en streken die ik net zelf had bezocht. Maar zelfs zonder
deze merkwaardige samenloop van omstandigheden zou ik deze knap geschreven
memoires waarschijnlijk eveneens hebben verslonden. Misschien is de term
‘memoires’ zelfs misleidend; het is bijna eerder een avonturenroman die zich afspeelt
tegen het decor van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, waarin een Italiaanse jood,
opgegroeid in een fascistisch milieu zich daarvan meer en meer distancieert,
nadenkend en discussiërend over zionisme, antisemitisme, regionale en mondiale
politiek. Uiteindelijk zal hij terechtkomen in het toenmalige mandaatgebied Palestina
en ook daar weer van alles beleven. Ook de taferelen die zich hier afspelen zijn voor
wie ooit Israël mocht hebben bezocht uiterst herkenbaar. Dit boek confronteert de
lezers bijna spelenderwijze met alle grote problemen die de ge-
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schiedenis van deze eeuw heeft moeten leren hanteren.
Panc Beentjes

Op verhaal komen. Over narrativiteit in de mens- en cultuurwetenschappen,
Frank Ankersmit, Marinus C. Doesen, Aron Kibédi Varga, Kok Agora,
Kampen, 1990, 223 pp., f 42,50.
Het verhaal staat tegenwoordig zeer in de belangstelling. Ontwikkelde zich binnen
de literatuurwetenschap al enkele decennia geleden de zogenaamde ‘narratologie’ waarbinnen men zich bezighoudt met de bestudering van de door romanciers
gehanteerde verteltechnieken -, sedert enige jaren is er ook binnen heel ándere
vakgebieden een sterk toegenomen aandacht waar te nemen voor het verhaal. In deze
bundel wordt daarvan een interessant overzicht geboden. Het boek bevat negen
artikelen die elk een uiteenzetting geven over de betekenis van het verhaal voor een
bepaald terrein. Gekozen werd in de eerste plaats voor terreinen als de roman of de
geschiedenis, waar het verhaal traditioneel sterk aanwezig is. Maar in de tweede
plaats bevat de bundel ook artikelen over disciplines als het recht of de economie,
waarvan men de narratieve dimensie eerst onlangs heeft ontdekt. Bij de opzet van
deze bundel is niet gestreefd naar volledigheid; gebieden als de journalistiek, de
sociologie of de beeldende kunst worden bijvoorbeeld niet behandeld. De opgenomen
artikelen werden gerangschikt naar de relatieve prominentie van het verhaal op de
betreffende terreinen. Het eerste artikel betreft daarom de roman, het laatste de
economie. Daartussen vinden we achtereenvolgens: de psychoanalyse, de pedagogiek,
de geschiedenis, de theologie, de filosofie, de ethiek en het recht. Het is een enorm
boeiende wereld die hier in deelfacetten wordt ontvouwd in een mijns inziens zeer
toegankelijk boek. Eén detail heeft me nogal verbaasd: alle negen auteurs zijn mannen;
vrouwen hebben toch minstens evenveel, zo niet meer, te verhalen?!
Panc Beentjes

Geniuses together. American Writers in Paris in the 1920s, Humphrey
Carpenter, Unwin paperbacks, London/ Sydney/Wellington, 1989, £5,99.
Het aardige van boeken als Geniuses Together - de titel, zo geeft de schrijver toe, is
‘schaamteloos ontleend’ aan Being Geniusses Together, de Parijse herinneringen
van Robert MacAlmon en Kay Boyle - is dat ze eigenlijk vlees noch vis zijn. In deze
beschrijving van het leven van de Amerikaanse emigranten die in de jaren '20 en tot
aan de grote beurscrash de ‘lost generation’ vormden blijkt immers zowel plaats voor
smakelijke roddels en anekdotes als voor serieuze analyses van de literaire stijl van
auteurs als Ernest Hemingway en Gertrude Stein. Niet de geringste charme van het
boek is voorts dat Humphrey Carpenter ook plaats heeft ingeruimd voor enkele zeer
persoonlijke, uiterst rake observaties, zoals deze, over het werk van Hemingway,
zonder twijfel degene naar wie de meeste aandacht uitgaat: ‘It is tempting to speculate
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whether Hemingway developed his characteristic style by writing when he was mildly
drunk. Certainly it comes particulary alive when the reader is in that state himself’.
In de inleiding van het boek worden enkele illustere Amerikanen beschreven die
de ‘lost generation’ zijn voorgegaan naar Parijs, zoals Benjamin Franklin en Henry
James, en wordt aangegeven wat voor al deze kinderen van Uncle Sam de charmes
van de lichtstad waren: de lage prijzen en, ook toen al, de losheid der zeden.
Al met al is het boek een wel zeer onderhoudende cocktail, waarin alle ingrediënten
van zeer hoge, of om een flauwe woordspeling te maken, van ‘exportkwaliteit’ zijn:
gedegen biografische studies, een smakelijke chronique scandaleuse, gedegen
stilistische analyses en een keur aan persoonlijke, soms verrukkelijk baldadige
opmerkingen en inzichten.
Ger Leppers

Entretiens avec Paul Morand (Gesprekken met Pierre-André Boutang),
La Table Ronde, Paris, 1990, 135 pp., FF. 85.
Het leven van de Franse schrijver en diplomaat Paul Morand is lang en bewogen
geweest. Na te hebben gedebuteerd met een bundel gedichten die de goedkeuring
konden wegdragen van niemand minder dan Marcel
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Proust, die er ook een voorwoord voor schreef, ontdekte Morand al vlug dat zijn
grootste kracht in het proza lag. In de jaren tussen de beide wereldoorlogen was zijn
werk, dat gezien werd als de incarnatie van het moderne levensgevoel, mateloos
populair: snel, elliptisch proza, schijnbaar oppervlakkig en frivool, maar veelal tegen
een achtergrond van weemoed die suggereerde dat een onherstelbare gebeurtenis uit
het verleden het leven van de hoofdpersoon beheerst. Céline bewonderde het werk
van Morand zeer, en beschouwde de schrijver als een van de weinigen die uiting
wisten te geven aan het moderne levensgevoel.
Morands loyaliteit aan het Vichy-regime, dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog
als ambassadeur diende, maakte dat hij in 1945 in ongenade viel, een publikatieverbod
van enkele jaren opgelegd kreeg en, zoals hij zelf zegt, bij zijn leven al te maken
kreeg met de tanende belangstelling die gewoonlijk pas enige jaren na de dood van
een schrijver optreedt. In het midden van de jaren vijftig ontstond nieuwe aandacht
voor zijn werk, mede dankzij de jonge, zich tegen het existentialisme verzettende
groep schrijvers die als de ‘Hussards’ de geschiedenis zijn ingegaan. Na een
aanvankelijk veto van generaal De Gaulle werd Morand in 1969 zelfs lid van de
Académie Française.
Dit boek bevat de letterlijke en volledige tekst van twee gedeeltelijk op de televisie
uitgezonden interviews waarin Morand terugziet op zijn leven. Als in zijn boeken
betoont de schrijver zich hier buitengewoon onderhoudend en een voortreffelijk
waarnemer die echter alleen over zijn eigen gemoedsgesteldheden kan praten via
verhalen over anderen. Omdat hij zoveel mensen gekend heeft, en die anderen
beroemdheden zijn als Proust, Giraudoux, Ravel (voor wie hij de prachtige teksten
van de liederencyclus Don Quichotte à Dulcinée schreef), Pound, Perse en vele, vele
anderen, geeft het boek een meeslepend tijdsbeeld van een van de boeiendste periodes
uit de artistieke geschiedenis van Europa.
Ger Leppers

Achter de vuurlijn van de horizon. Verspreid gepubliceerde gedichten
1917-1940, H. Marsman, Querido, Amsterdam, 1990, 192 pp., BF. 750.
Het lag in de lijn der verwachtingen dat er in 1990 naar aanleiding van de vijftigste
verjaardag van de sterfdag van Hendrik Marsman een aantal publikaties het licht zou
zien. Voorlopig echter is het bij deze ene verzameling van verspreid gepubliceerde
gedichten gebleven. En als het nu nog waar was dat ‘ongeveer een derde deel van
Marsmans gedichten’ het slachtoffer geworden was van een ‘spoorloze verdwijning’,
zoals op de achterflap van dit boek staat vermeld, dan zou H.T.M, van Vliet met de
samenstelling van deze bundel lovenswaardige arbeid hebben verricht. Maar het is
dus niet waar: in 1981 reeds werd het merendeel van deze verspreid gepubliceerde
gedichten afgedrukt in het tweede deel van Jaap Goedegebuures Marsman-studie Op
zoek naar een bezield verband (Van Oorschot). Het is onbegrijpelijk dat Van Vliet
dit feit onvermeld laat want ik kan mij moeilijk voorstellen dat hij het werk van
Goedegebuure niet gebruikt heeft, of erger nog: niet kende.
Waar Goedegebuure een alomvattende studie van Marsmans oeuvre beoogde en
bij zijn bronnenmateriaal dus ook proza opnam, heeft Van Vliet zich beperkt tot
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Marsmans poëzie. Het feit op zich dat de verdwenen gedichten nu in een heuse bundel
bij elkaar werden gezet is een goede zaak. Want hoewel ook prozaïst en essayist,
Marsman geniet ook de grootste faam als dichter. Vele van de gedichten die Marsman
in 1938 niet in zijn Verzameld Werk duldde, verdienen echt beter dan een sluimerend
en onzeker bestaan in stilaan verzuurde tijdschriften.
E. van der Aa

Kunst
On classic ground. Picasso, Leger, de Chirico and the New Classicism
1910-1930, Tate Gallery, Londen, 1990, 264 pp., £12.95.
In de afgelopen zomer waren in Groot-Brittannië twee exposities te zien rond een
thema dat de kunsthistorici tot nu toe nauwelijks leek te interesseren: de verhouding
tussen de avant-garde en de klassieke traditie. In Edinburgh haalde de tentoonstelling
Poussin and Cézanne - helaas op niet altijd even overtuigende wijze - de
compositorische en pictorische overeenkomsten tussen beide schilders naar voren,
vooral op het punt van de landschapsschildering. In Londen besteedde de Tate Gallery
aandacht aan
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de opkomst van het classicisme na de Eerste Wereldoorlog, een beweging onder
schilders en beeldhouwers die veelal met het geringschattende motto retour à l'ordre
wordt aangeduid. Wellicht heeft de nieuwe aandacht voor het classicisme, zoals die
in de postmoderne architectuur en de schilderkunst van de jaren tachtig baan brak,
inmiddels de weg vrijgelegd voor een nieuwe waardering van dit verleden, waarop
tot voor kort nog voornamelijk met schaamte werd teruggezien.
De expositie in de Tate Gallery concentreerde zich op de landen uit het
Middellandse-Zeegebied, waar de terugkeer tot het classicisme leek aan te sluiten
bij het eigen verleden. Uit Frankrijk waren o.a. Cézanne, Matisse, Léger en Braque
vertegenwoordigd, uit Italië De Chirico, Carrà en Severini, en uit Spanje de Catalaanse
Noucentisten en - uiteraard - Picasso. Interessant was deze expositie echter niet
allereerst vanwege de tentoongestelde werken op zich, doch vooral omdat hier een
poging werd gedaan de redenen te achterhalen waarom Picasso tegelijkertijd
kubistische en uitgesproken klassiek-figuratief werk kon maken, waarom de
cubo-futirist Severini zich in 1920 tot het classicisme bekeerde en De Chirico zich
vanaf ongeveer hetzelfde moment liet inspireren door Rafaël.
Elizabeth Cowling en Jennifer Mundy, die de expositie organiseerden en de
catalogus schreven, dragen daarvoor verschillende verklaringen aan. Allereerst wijzen
zij op de invloed van de Eerste Wereldoorlog, waarvan de vernietigende en barbaarse
kracht een diep verlangen naar evenwicht en stabiliteit opriep. Bovendien beschikten
al deze kunstenaars over een klassieke vorming en bezaten ze niet alleen een zekere
vertrouwdheid met de thema's en technieken ervan, maar ook - althans sommigen
onder hen - een duurzame belangstelling voor het verleden. En ten derde moeten we
een duidelijk onderscheid maken tussen avantgardistisch en academisch classicisme
in die tijd. Een conceptuele kunst die geleid werd door verhoudingen van proportie
en harmonie nam een heel andere plaats in dan een kunst die zich louter liet leiden
door de imitatie van bestaande modellen en patronen. In de conceptuele kunst zien
we een duidelijk overeenkomst met de interessen van vele avant-gardes, wellicht
met uitzondering van het expressionisme en het dadaïsme. Want ook hen stond een
klassiek ideaal voor ogen: een kunst van zuivere, evenwichtige verhoudingen, aldus
Cowling en Mundy.
Helaas ontneemt een dergelijke brede definitie van het classicisme het zicht op
datgene waarom het de avant-gardes werkelijk te doen was. Het cubisme, de Nieuwe
Beelding of het Constructivisme zochten niet zomaar naar precieze, harmonieuze
verhoudingen, maar trachtten deze expliciet te realiseren via een aangehouden
worsteling met de uitdrukkingsmiddelen zelf, waarbij het thema of de inhoud van
het werk grotendeels bijkomstig bleef. En dat betekende een verwijdering van het
fameuze klassieke ideaal van evenwicht tussen vorm en inhoud.
Het zwakke punt van Cowling en Mundy is dan ook hun té ruime definitie van
het classicisme, die de werkelijke inzet van de vroege 20e eeuwse avant-gardes lijkt
te miskennen. Daarnaast kan men ook de nodige kritiek hebben op de aanwezigheid
van de Catalaanse groep op deze expositie, waar deze kunstenaars eerder aansluting
zochten bij een regionale modernistische traditie dan bij een avant-gardistische
stroming. Niettemin blijft het verheugend dat met deze manifestatie en haar, ondanks
alles, intrigerende catalogus een thema is aangesneden dat tot nu toe in de
kunstgeschiedenis vrijwel taboe is gebleven, en waarop ongetwijfeld verdere studies
zullen volgen over dit opmerkelijke concubinaat tussen avant-garde en traditie.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

Charo Crego

Cousus de fil d'or. Beuys, Warhol, Klein, Duchamp, Thierry de Duve, Art
Edition, Villeurbanne, 103 pp., FF. 210.
Beriep De Duve zich in zijn eerdere studie Nominalisme pictural op de psychoanalyse
bij zijn doorvorsing van het werk van Duchamp, in deze nieuwe publikatie benadert
hij zijn onderwerp vooral met het begrippenkader van de politieke economie. Ruilen gebruikswaarde, proletariaat en burgerij, arbeidskracht en meerwaarde,
produktieverhoudingen en het fetisjkarakter van de waar zijn enkele van de concepten
waarmee hij het werk van Beuys, Warhol, Klein en Duchamp ontleedt. En hoe
opmerkelijk een gebruik van deze instrumenten ook moge zijn op een moment waarop
de marxistische leer sleetser lijkt geworden dan ooit, de resultaten van deze studie
staan op overtuigende wijze garant voor de toepasselijkheid daarvan en voor de
rijkdom aan inzichten die een dergelijke benadering kan opleveren.
Dat is voornamelijk te danken aan twee fundamentele redenen: allereerst het feit
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dat de auteur zijn interpretatie niet als exclusief naar voren schuift (een fout waarin
men in marxistische kring maar al te vaak vervallen is), en ten tweede aan het feit
dat hij deze toepast op een specifieke kunstproduktie waarin de oriëntatie van de
politieke economie voortreffelijk blijkt te passen. Want het werk van deze vier
kunstenaars richt zich direct op de aard van en de vraag naar het kunstwerk zelf. Zij
zijn niet geïnteresseerd in de artistieke middelen van de schilder- of beeldhouwkunst,
noch in het vermogen tot expressie van deze middelen, zoals Mondriaan, Malevitsj
of Kandinsky waren, maar in het object ‘kunst’ binnen de wereld der objecten als
geheel.
Vanaf het moment waarop Duchamp de schilderkunst achter zich liet, zijn eerste
ready-made presenteerde en daarmee de realisatie, de eigenhandige schepping,
scheidde van het resultaat, heeft zich een aantal vragen opgedrongen. Is een droogrek
voor flessen kunst omdat Duchamp deze in een galerij exposeert? Brengt het feit van
de expositie, van de ondertekening of reproduktie een verandering te weeg in het
gebruiksvoorwerp, zodat het een kunstvoorwerp wordt? Wat maakt een object tot
kunst: zijn ruilwaarde, het feit dat daaraan een prijskaartje wordt gehangen op grond
van een zekere arbeidskracht, die in de kunst ‘creativiteit’ genoemd wordt (ook al is
deze creativiteit in het geval van Duchamp, Klein en Warhol gereduceerd tot een
loutere aanwijzing of keuze van het object)? Dat zijn de problemen die in dit boek
worden opgeworpen en waarop De Duve een antwoord tracht te formuleren. Penetrant
is De Duve's benadering vooral daarin, dat hij het mysterie van de kunst weet te
onderkennen en op suggestieve wijze weet om te gaan met het raadselachtige gegeven
dat dit ons nog altijd blijft aantrekken en genoegen bezorgt. Een penetrant observator
toont hij zich ook, waar hij in Beuys de laatste utopische kunstenaar ontwaart, in
Warhol een enthousiaste bewonderaar van het Amerikaans kapitalisme, in Klein een
cynicus met een slecht geweten en in Duchamp de meest ironische kunstenaar van
de 20e eeuw.
Charo Crego

Varia
China, per trein, Paul Theroux, vert. Tineke Davids, Arbeiderspers,
Amsterdam, 1990, 496 pp., BF. 598.
Theroux veroverde ooit de harten van duizenden lezers als de onbevangen, charmante
reiziger uit De grote treincarrousel, die van Engeland via India en Zuidoost-Azië
tenslotte met de Transsiberië-express weer naar zijn thuisbasis terugkeerde. Het
waren opzienbarende verhalen, minder door hun inhoud dan door de innemende
manier waarop ze werden verteld, en misschien ook wel omdat Theroux met zijn
reisboek een op dat moment weinig beoefend genre nieuw leven inblies.
Sindsdien is er veel geschreven: door talloze anderen die Theroux in zijn sporen
gevolgd zijn, en door Theroux zelf, die zijn reisavonturen o.a. in Zuid-Amerika
voortzette, en zich daarnaast ook als een vruchtbare schrijver van romans en verhalen
ontpopte. Dat Theroux' jongste reisboek zozeer op een ontgoocheling uitloopt, is
ongetwijfeld deels het gevolg van de enorm toegenomen populariteit van het
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reisboekgenre. Het nieuwe is eraf, en men moet wel met veel inventiefs, veel charme,
veel beeldend en suggestief taalgebruik of veel ongehoorde belevenissen aankomen,
wil zo'n produkt nog bijzondere pretenties kunnen hebben.
Welnu, pretenties heeft Theroux genoeg - en gezien zijn grote staat van dienst ook
niet helemaal ten onrechte. Maar ook bij hem lijkt de slijtageslag zijn sporen te
hebben achtergelaten. Waar hij in zijn eerste reisverhalen nog ontwapende als een
innemende jongeman (althans, dat willen de leesherinneringen zo'n vijftien jaar later),
daar toont hij zich in China, per trein een nogal narrige en zelfingenomen nurk, die
zich terdege van zijn roem bewust is. Wellicht een eerlijk trekje van de schrijver,
zichzelf niet beter voor te doen dan hij is? Misschien, maar waar een auteur van een
boek als dit zich voor de lezer allereerst als reisgenoot profileert, vergalt de irritatie
veel van het mogelijke lees- (en reis-)plezier. Men krijgt dan ook van harte te doen
met de ongelukkige Chinezen die deze opblaaskikker op zijn reizen moeten
chaperonneren. Ze beleven weinig genoegen aan hun reis, en Theroux is zo beroerd
niet, of hij laat de lezer omstandig weten dat hij zich
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daarover van harte verheugt, omdat ze hem nu eenmaal nodeloos voor de voeten
lopen.
Niet alles in dit boek draait om het ‘ik’ van de reizende schrijver. Het gros van
zijn notities betreft losse observaties van het vluchtige soort dat men nu eenmaal op
reizen opdoet. Vaak zijn die observaties nogal banaal en Theroux doet weinig moeite
in zijn reisverhaal meer lijn aan te brengen dan die van de chronologie van de
impressie. Wat die impressies zelf waard zijn, is moeilijk te beoordelen wanneer
men zelf geen diepgaande kennis van China heeft. Het klinkt allemaal heel interessant
en gedocumenteerd, wat Theroux te melden heeft. Maar de lezer wordt door de eerste
tientallen bladzijden van het boek wel heel erg op zijn qui-vive gebracht. De diepgang
van zijn opmerkingen over het langstrekkende Westeuropese en Belgische landschap
voorspellen weinig goeds voor zijn inlevingsvermogen en kennis van zaken waar
het een zoveel exotischer maatschappij als de Chinese betreft.
Ger Groot

Grenzen genezen, Herman Portocarero, Manteau, Antwerpen/Amsterdam,
1990, 144 pp., BF. 495.
Grenzen genezen is een dagboek, opgedragen aan Artsen zonder Grenzen ter
gelegenheid van het tienjarig bestaan van deze organisatie. Portocarero, diplomaat
en romanschrijver, heeft in de lente van 1989 de nodige tijd vrijgemaakt om enkele
afdelingen van Artsen zonder Grenzen ‘in het veld’ op te zoeken, in Soedan en
Nicaragua. Vandaar het ‘dubbel’ karakter van het boek, waarbij de parallellen (twee
landen in burgeroorlog, de afstand, de cultuurshock met het Westen) en de verschillen
(Afrika versus Centraal-Amerika, de ideologische constellatie,...) in het oog springen.
Portocarero levert echter geen simpel reisverslag af, maar plaatst zijn ervaringen in
een filosofisch kader, dat als het ware de inclusie vormt. Daarin gaat het om de
menselijke behoefte aan grenzen, ideologische zekerheden, sociale muren, die botst
met de roep van het individuele leven, de ontwapenende ontmoeting, de onmiddellijke
noodhulp, de spiritualiteit van het ‘ik’. Het verhaal leest daarom als een Odyssee
doorheen het land van de westerse verlangens naar solidariteit en gerechtigheid in
een chaotische wereld. In de loop wordt de zin en onzin van een hulporganisatie als
Artsen zonder Grenzen als het ware genadeloos en toch sympathiek uit de doeken
gedaan: de conflicten tussen noodhulp en structurele hulp, tiersmondisme en
roofbouw, NGO's en staatsbelang, zelflegitimatie en belangloze hulp komen allen
aan bod. De bodem van het verhaal lijkt me echter de zelfanalyse van de westerse
helper zelf te zijn, Dr. Zondergrens waarmee de lezer zowel de auteur als zichzelf
kan identificeren. Bevestigt Dr. Zondergrens alleen maar zichzelf in zijn activiteiten,
of heeft zijn hulpbetoon een finale zin?
Ik zou soms wensen dat de stijl waarin deze reflectie wordt uitgevoerd wat minder
aforistisch was, en wat meer uitgesponnen, maar dat hoort waarschijnlijk bij de
literaire techniek die Portocarero zich heeft eigengemaakt. Ik vind het in elk geval
een merkwaardig werk, dat ik hiermee wil signaleren als een must voor allen die met
ontwikkelingswerk, hulporganisaties of intercultureel werk te maken hebben. Men
kon zich dan ook ergeren aan de wijze waarop dit werk in de Vlaamse media (sic)
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werd voorgesteld. In het BRT-programma Uitgelezen werd dit werk besproken in
een reeks toeristische reisverhalen, alsof het een vakantiereisje gold, een tijdverdrijf
voor cultuurfreaks of exoticasnoepers. Smakeloos vind ik dat. En in de top-tien van
de Vlaamse boekenverkoop kon je Grenzen genezen terugvinden onder ‘fictie’.
Omdat Portocarero op grond van zijn vorig werk altijd zo geklasseerd wordt? Of
omdat men het boek zo grondig gelezen had dat men doorhad dat de ‘fictie’ over
onszelf het hoofdonderwerp vormde? Ik vrees dat het het eerste was.
Jef Van Gerwen

Man en vrouw schiep hij hen..., Piet Nijs, 2 dln., Peeters, Leuven, 1990,
832 pp. (365 & 467). BF. 960 & 960.
De mens is een lichaamgeworden ontmoeting. In zijn oorsprong is de mens de vrucht
van een relatie, hoe intens of vluchtig die ook was. Het is dan ook voor de mens als
een relatiewezen in een relatielichaam een diep verlangen en een lust andere mensen
te ontmoeten: de mens leeft van ontmoetingen, hij ontplooit zichzelf in de relaties
met de anderen. Relatievorming is echter geen statisch bezit, maar een levendig
gebeuren met gelukte momenten en niet aangegrepen kansen. De ontmoeting gebeurt
door een levensgeschiedenis heen. De lust (tact) en de relatie (contact) zijn de twee
centrale dimensies van de seksualiteit die ingebed ligt in de bui-
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tenbanen van de institutie en de voortplanting. De lichamelijke relatiebeleving is
humaan- biologisch: het biologische is de mogelijkheidsvoorwaarde van de relatie,
maar moet geformeerd worden door het humane. Elke beschouwing moet dan ook
gedragen worden door een somatische en een psychisch-relationele aandacht. De
lustvolle ontmoeting gebeurt in een samenspel van eenzaamheid of zelfstandigheid
als man of vrouw en van gemeenzaamheid. Het ontvangen van lust is de primaire
vorm van de relatiebeleving. De harmonische man-vrouw verhouding, in een gezin,
is van onvervangbare waarde om tot levenslust te kunnen komen, dit zowel voor de
partners als voor de kinderen. Bij ontstentenis ervan merkt men vlug vereenzaming
en verslaving.
De psychiater-seksuoloog Piet Nijs brengt vanuit een ruime klinische ervaring,
een enorme belezenheid en een empirisch inzicht zijn door vele jaren heen gegroeide
bevindingen samen. In het eerste boekdeel behandelt hij de grondstructuur van de
lichamelijke ontmoeting en schetst hij de kansen en moeilijkheden bij de partnerkeuze,
de seksualiteitsbeleving bij jongeren en gehuwden (met een ruime aandacht voor
verantwoord ouderschap en anticonceptie), de zwangerschap, de bevalling, het
ouderschap en tenslotte de voortplantingstechnologie. In een positief-kritische houding
tegenover de gangbare praxis van de geneeskunde en de seksuele psychotherapie,
tekent hij de lichamelijke relatie uit in haar verscheidene dimensies en perspectieven,
naar verscheidene probleemvelden toe. Telkens wordt gezocht tot een heilzame
relationele lustbeleving te komen. Het humanum optimum dat nagestreefd wordt, is
het goede en bevrijdende voor zowel de persoon, de partner als de relatie. De
zinvragen van kansen en mogelijkheden van de hulpverlening wijzen op een nieuw
profiel dat gedragen wordt door een algehele aandacht voor de mens en zijn leefmilieu.
Programmatisch worden hiervan een aantal krachtlijnen geschetst in het laatste
hoofdstuk van het eerste boekdeel. Omwille van de ruime probleemstelling en de
exacte informatie en inzichten is dit boekdeel zeer lezenswaard voor zowel
geneesheren, therapeuten, opvoeders, ethici, ouderen en jongeren die overtuigd zijn
van het belang van een lustige relatiebeleving.
Het tweede boekdeel is gewijd aan concrete, klinische toepassingen zowel op het
gebied van de medische seksuologie als op het gebied van de gynaecologische
psychosomatiek. Het relationeel perspectief dat in het eerste deel werd geschetst is
hierbij het Leitmotiv. Na een schets van de seksuele stoornissen bij man en vrouw,
op somatisch en psychosociaal vlak, geeft de auteur een appreciërende en kritische
analyse van de sekstherapieën van Masters & Johnson en van Kaplan, van de
gezinstherapie en van de focusserende sekstherapie (Molinski) die hijzelf ook
aanhangt. Deze laatste therapie staat op het snijvlak van de strikte sekstherapie en
de psychoanalyse. Daarna wordt de problematiek van ziekte en seksualiteit behandeld.
Wat is de weerslag van een aantal ziektebeelden, met de ermee gepaard gaande
veranderde sociale beleving en lichaamsbeeld, op de mogelijkheden en de kwaliteit
van de lichamelijke relatiebeleving en de seksuele levenskwaliteit? Welke opgaven
stelt dit aan begeleiders, de partner, de persoon in kwestie en de relatie zelf? De
volgende hoofdstukken handelen over de begeleiding van mensen met
fertiliteitsproblemen, de ontwikkeling van tweelingen, risicozwangerschap, rouw na
doodgeboorte, homofilie, de vrouw met onderbuikpijn en de vrouw in het
climacterium, AIDS. Het boek wordt afgerond met een beschouwing over de mens
zonder levenszin. Het tweede boekgedeelte is eerder gericht tot mensen uit de
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professionele hulpverleningssector. Specifieke problemen worden behandeld op een
hoog niveau. Ook hier staat de bekommernis voor het goede steeds voorop. Vermelden
we tenslotte de bibliografische aandacht in dit werk.
Luc Anckaert
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[Januari 1991]
Drie biografieën
John Henry kardinaal Newman 1890-1990
Johan Kuin
Op elf augustus 1890 stierf in Birmingham John Henry kardinaal Newman, bijna
negentig jaar oud. De herdenking van zijn dood is de aanleiding geworden voor vele
nieuwe publikaties over zijn leven en werken. Voor een deel zijn deze van strikt
wetenschappelijke aard; zij richten zich tot specialisten op het gebied van de theologie,
de wijsbegeerte of de geschiedenis van de 19e eeuw. Andere geschriften hebben tot
doel de persoon en de talrijke werken van Newman bekend te maken bij een breder
publiek dat wellicht nauwelijks iets van hem weet.

Een christelijk humanist
In dit laatste geval kan het vruchtbaar werken wanneer men de betekenis die Newman
voor onze eigen tijd zou kunnen hebben, als uitgangspunt neemt zodat zijn
denkbeelden als het ware naar ons toe vertaald worden. De belangstelling wordt dan
ongemerkt gewekt. De Vlaamse jezuïet Hendrik Imberechts heeft dit op speelse en
oorspronkelijke wijze gerealiseerd in zijn boek John Henry Newman. Ontmoetingen
met een christelijk humanist (Lannoo, Tielt, 1989). Het boek heeft een bescheiden
omvang van ongeveer 150 bladzijden en is verdeeld over zes hoofdstukken.
In het inleidende eerste hoofdstuk wordt een reis beschreven die de auteur in 1960
naar het sterfhuis en het graf van Newman in Birmingham maakte en zijn ontmoeting
met de beroemde Newmankenner father Dessain, die het grootste gedeelte van de
brieven en dagboeken van Newman zou publiceren. Voor de nuchtere lezer voor wie
Newman nog een onbekende is, komt de inleiding nogal devotioneel en enthousiast
over. Men moet zich daar echter niet door laten af-
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schrikken; Imberechts geeft in dit boek blijk van een nuchtere kijk op de dingen en
hij zal zijn bewondering voor Newman op overtuigende wijze onderbouwen.
Vanaf het tweede hoofdstuk gaat de auteur een denkbeeldig en ononderbroken
gesprek aan met Newman. Het boek lijkt op een uitgebreid en diepgravend interview
waarin Newman die al honderd jaar in de hemel verblijft, naar aanleiding van de
vragen van de interviewer terugkijkt op zijn bewogen en lang leven. Wellicht werd
Imberechts tot deze aanpak geïnspireerd door het voorbeeld van zijn beroemde
medebroeder Karl Rahner die in een gedenkboek de stichter Ignatius zijn jezuïeten
van na het Tweede Vaticaans Concilie rechtstreeks laat toespreken, een boeiende
tour de force.
Deze werkwijze geeft aan dit boek in de eerste plaats een grote levendigheid. Maar
een biografie zou met deze methode gemakkelijk kunnen verglijden naar fictie, naar
een ‘vie romançée’. Dit is echter geenszins de bedoeling van de auteur die de
authentieke Newman in contact wil brengen met de reële problemen van onze tijd.
Imberechts gebruikt zijn grondige kennis van het leven en de werken van Newman.
Het is bewonderenswaardig hoe hij erin geslaagd is dit lange en uiterst gecompliceerde
levensverhaal chronologisch door de levendige gesprekken heen te weven: alle
belangrijke episodes komen ter sprake en de voornaamste geschriften worden
toegelicht.
De gespreksmethode biedt eveneens het grote voordeel dat het verband tussen
Newman en onze tijd als vanzelfsprekend tot stand komt door de expliciete
aanwezigheid van de interviewer in het verhaal. Zelfs de meest onpersoonlijke
biograaf is, met zijn tijd, in de biografie aanwezig door de keuze en de structurering
van het feitenmateriaal. Hier echter behoort de biograaf tot de inhoud van de biografie;
zijn persoon wordt, met de tijd waarin hij leeft, constant ter sprake gebracht. Een
oude, wijze, milde Newman, die alle wederwaardigheden van zijn leven ver achter
zich heeft gelaten wordt ondervraagd door een sympathieke bewonderaar die midden
in deze tijd staat en zijn leven heeft gewijd aan het middelbaar onderwijs in Vlaamse
jezuïeten-colleges. Twee levensverhalen vloeien samen en scheppen een unieke kans
om allerlei verbanden te leggen tussen de ervaringen van Newman en de problemen
van Imberechts' tijdgenoten.
Die verbanden leveren boeiende stof. De voorkeur van Newman voor persoonlijke
verhoudingen, zijn ‘personalisme’ dat de volle nadruk legt op de onvervangbare
waarde van het individu wordt uitgespeeld tegen de massificatie van de huidige
onderwijssystemen die veel
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John Henry Newman, 1873-74; schets van Lady Coleridge.
Uit Ian Ker, John Henry Newman 4 Biography. Clarendon Press, Oxford, 1988.

meer drijven op eindeloos vergaderen dan op rechtstreeks contact met leerlingen.
De visie van Newman op de algemeen-vormende waarde van het universitair
onderwijs wordt vergeleken met de roep om maatschappelijk nut en efficiëntie.
Imberechts vindt dat de leer over het geweten, de nadruk op plicht en gehoorzaamheid
en de Victoriaanse gestrengheid van de vroege preken gemilderd dienen te worden
in het licht van de moderne behoefte aan liefde, vrijheid en geborgenheid.
De overgang van Newman tot de katholieke kerk wordt geplaatst in het kader van
de tegenwoordige oecumenische beweging. De reactie van Newman op het Eerste
Vaticaans Concilie wordt vergeleken met de uitwerking van het Tweede Concilie
op de huidige bewonderaars van Newman. Zij bemoeienissen met de progressiviteit
van het tijdschrift The Rambler en zijn strijd tegen het extreme ultramontanisme van
Manning c.s. geeft aanleiding tot een gedachtenwisseling over conservatisme en
progressiviteit in het kerkelijke leven nu. Newmans scepsis ten opzichte van de
wenselijkheid van de afkondiging van het onfeilbaarheids-dogma wordt verbonden
met zijn moderne aandacht voor de rol van de leek en voor de collegialiteit van de
bisschoppen.
Deze opsomming is nog maar een greep uit de vele thema's uit het Victoriaans
verleden en het postmoderne heden die dit boek op zo'n klein bestek biedt. De vraag
is natuurlijk of door deze wijze van ge-
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schiedschrijving Newman niet teveel wordt gemoderniseerd en geïdealiseerd. Wij
mogen hem niet zomaar tot de vader van onze wensen maken. Zoals alle grote figuren
uit de geschiedenis gaat ook Newman zijn eigen tijd en elke tijdsperiode te boven,
maar zijn sterke verbondenheid met de 19e eeuw en de beperking die daardoor voor
de gelding van zijn daden en woorden ontstaat, mogen niet uit het oog worden
verloren. Hij was een tijdgenoot van Dickens. Toen hij geboren werd was de oorlog
met Napoleon nog in volle gang. Hij was eenendertig toen Victoria koningin van
Engeland werd. Hij trad toe tot een katholieke kerk die zelfs nog geen Eerste Vaticaans
Concilie kende en in moraal en devotie nog geheel aanleunde tegen de
contrareformatorische mentaliteit van na Trente.
In ieder geval maakt de nadrukkelijke aanwezigheid van de ondervragende biograaf
het de lezer gemakkelijk om een eventuele te sterke modernisering te kunnen
signaleren. De lezer leert immers ook de biograaf goed kennen, zodat duidelijk wordt
vanuit welke opties de band tussen Newman en deze tijd is aangebracht.
Imberechts' conclusie luidt ontegenzeggelijk dat op een genuanceerde maar niet
mis te verstane wijze Newman de voorloper is geweest van de vernieuwende
tendenzen van het Tweede Vaticaans Concilie. Hij is echter niet de enige die er
tegenwoordig zo over denkt; de vraag naar de rechtmatigheid van deze duiding zal
ook bij de volgende hier te behandelen biografen moeten worden gesteld.

Een profeet
Wie de voorkeur geeft aan een meer afstandelijk geschreven biografie over Newman
zou terecht kunnen bij het boek Vriendelijk licht. De profetische visie van J.H.
Newman (Altiora, Averbode en Helmond, 1989). De auteur is Robert Boudens o.m.i.
die tot zijn emeritaat in 1985 hoogleraar in de kerkgeschiedenis was aan de katholieke
universiteit van Leuven. In vergelijking met het vorige boek is de stijl rustiger en de
methode wetenschappelijker. Boudens reflecteert in het levensverhaal minder
nadrukkelijk op de actuele betekenis van Newman en geeft op uitgebreider schaal
zakelijke informatie over de historische omstandigheden. Als historicus van beroep
is Boudens goed op de hoogte van de context waarin het leven en de werken van
Newman moeten worden geplaatst. Hierdoor krijgen sommige gebeurtenissen meer
reliëf dan bij Imberechts.
In een zorgvuldig gesteld Woord vooraf beschrijft Boudens de moei-
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lijkheden die de vakhistoricus ontmoet wanneer hij zich aan een biografie waagt.
Het geheel wordt afgerond met enkele Nabeschouwingen die de betekenis van
Newman voor deze tijd beschrijven. Daarvan is vooral de slotparagraaf over de rol
die Newman in de oecumenische beweging speelt, van belang. Boudens verwijst
naar de Newman-kenner professor Van de Pol die beweerd zou hebben dat Newman
geen oecumenische mentaliteit heeft bezeten en de kloof tussen anglicanen en
katholieken alleen maar groter heeft gemaakt. Boudens wil dit bestrijden met een
beroep op Ch. Dessain. Dessain heeft vier criteria opgesteld, die voorwaarden zijn
voor een waarachtige oecumenische gezindheid. Boudens toont aan hoe Newman
aan deze criteria heeft beantwoord.
De laatste vijfenzeventig bladzijden van deze biografie worden gevuld door een
bloemlezing van vertaalde tekstfragmenten uit de werken van Newman. Vierentwintig
fragmenten dienen om diens levensloop te illustreren; hieronder vindt men een bijna
volledige vertaling van de beroemde preek The Second Spring, die Newman in 1852
hield in verband met het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Engeland, enkele
jaren daarvoor. Twaalf fragmenten worden ‘geestelijke teksten’ genoemd. Uit de
ondertitel van zijn boek: ‘De profetische visie...’ blijkt dat ook deze auteur Newman
ziet als baanbreker voor de bevrijdende vernieuwingen die het Tweede Vaticaans
Concilie volgens velen heeft gebracht. Boudens rondt het levensverhaal niet zonder
reden af met te wijzen op de verbeten strijd die Newman tegen de overdreven cultus
van het pauselijk gezag door de toenmalige Ultramontanen (Manning en Ward) heeft
gevoerd.

Een moderne victoriaan
De vragen die de twee besproken biografieën hebben opgeworpen bij de kritische
lezer kunnen misschien worden beantwoord aan de hand van het grootse boek: John
Henry Newman. A Biography door Ian Ker, die tot voor kort pastor voor de katholieke
studenten in Oxford was en als zodanig een opvolger van de beroemde Ronald Knox.
Dit werk is de belangrijkste publikatie van het gedenkjaar. De eerste, hardcover,
editie verscheen in 1988. In 1990 volgde de publikatie als een Oxford University
Press paperback die in Engeland één dag na het verschijnen alweer was uitverkocht.
Inmiddels zijn er nieuwe herdrukken verkrijgbaar. Het omvangrijke boek bevat bijna
800 dichtbedrukte bladzijden.
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In 1985 had Ker al een wetenschappelijke editie verzorgd van Newmans diepzinnigst
wijsgerig werk: An Essay in Aid of a Grammar of Assent (Clarendon Press, Oxford,
1985). Ook de biografie is voor alles een wetenschappelijk werk door de wijze waarop
de bronnen zijn gebruikt. Elke bladzijde bevat vele verwijzingen, vooral naar de
reeds gesignaleerde dertigdelige uitgave van de Letters and Diaries, waaraan ook
Ker zijn medewerking heeft verleend. Voegt men hierbij nog de drieëndertig delen
van de reeds gepubliceerde werken van Newman, dan wordt duidelijk welk een
enorme hoeveelheid arbeid is verzet om dit boek te schrijven.
Deze biografie is van opzet en bedoeling dus van andere aard dan de twee reeds
besproken werden. Dit boek werd aangekondigd als: ‘de eerste volledige biografie
die gelijkelijk aandacht schenkt zowel aan Newman als denker en schrijver als aan
zijn levensverhaal’. In feite is het de derde biografie. Zij komt na die van W. Ward,
The Life of John Henry Cardinal Newman (1912) en die van Meriol Trevor, Newman:
The Pillar of the Cloud en Newman: Light in Winter (1962); maar deze auteurs hadden
veel minder bronnen tot hun beschikking.
De biografie getuigt allereerst van strenge zakelijkheid, nuchterheid en
wetenschappelijke zorgvuldigheid. Dit vooral doordat het boek een doorlopend
verslag geeft van de feiten zoals Ker ze in de bronnen heeft aangetroffen. Hun aantal
in overweldigend; er is een uiterst ingewikkeld mozaïek van feiten ontstaan. De
keuze van de feiten werd niet in de eerste plaats bepaald door hun biografische waarde
want de meesten zouden kunnen worden gebruikt om een theoretische beschouwing
over de leer of het karakter van Newman te onderbouwen. Tegelijk is uit wat een
vermoeiende opsomming had kunnen worden, een boeiend verhaal tot stand gekomen;
een grootse prestatie.
Eigenlijk mag men niet zeggen dat Ker slechts feiten voor zichzelf laat spreken.
Hij doet iets dat veel belangrijker is: zij worden gepresenteerd zoals Newman zelf
ze heeft ervaren. Aan alle feiten voegt Ker uit de dagboeken en brieven reflecties
van Newman toe zodat het verhaal van diens leven tevens de geschiedenis van het
denken en voelen, het verlangen en het willen van Newman wordt. Hierdoor ontstaat
de indruk dat de biograaf niet ingrijpt en geen eigen mening weergeeft. Eerst bij
aandachtige lezing en wanneer men zich al vertrouwd heeft gemaakt met de lawine
van gegevens, bemerkt men hoe Ker in een onopvallende zinswending toch een eigen
oordeel onder woorden brengt. Dat oordeel is primair lovend en instemmend hoewel
kritiek
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niet wordt geschuwd. Uit de scherpzinnige analyses die van alle grote werken van
Newman worden gegeven, blijkt het wijsgerig en theologisch inzicht van Ker.
De omvang en de veelzijdigheid van deze biografie doet recht aan de persoon van
Newman. Deze wordt allereerst beschreven als een Victoriaans genie, die thuishoort
in de rij van onbegrijpelijk actieve figuren zoals Dickens of Trollope die ieder wel
drie levens schijnen te vullen en die zich op velerlei terreinen hebben bewogen en
daar tot op zeer hoge leeftijd mee zijn doorgegaan.
Newman is niet alleen een kamergeleerde die zich in zijn geleidelijk zeer
uitgebreide, door hem zelf bijeengebrachte bibliotheek heeft opgesloten en zich daar
de gehele patristische, anglicaanse en roomskatholieke theologie eigen maakte en
diepzinnige boeken schreef. Vanaf zijn eerste jaren als theoloog in Oxford heeft hij
zonder onderbreking zielzorg uitgeoefend temidden van de boerenbevolking van
Littlemore, een dorpje bij Oxford, en later als katholiek priester onder de Ierse
arbeiders in het geïndustrialiseerde Birmingham. Hij was de onvermoeibare leider
van de vernieuwingsbeweging in de anglicaanse kerk. Als katholiek priester
aanvaardde hij de meest uiteenlopende opdrachten en daarbij schreef hij als geestelijk
leidsman duizenden brieven aan mensen die hem om raad vroegen.
Ook in de karakterbeschrijving die Ker van Newman geeft, komt diens
veelzijdigheid tot uiting. Newman is niet slechts de milde, oude man die Imberechts,
opzettelijk, heeft opgevoerd. Hij blijkt ook fel en strijdvaardig te zijn. In zeer
wisselende omstandigheden heeft hij met grote inzet telkens opnieuw zijn positie
moeten bepalen. Hij schrok daar nooit voor terug, wat ook de consequenties waren;
hij kon zich daarbij verbeten verdedigen.
Veelzijdig is ook zijn denken. Ker legt er steeds weer de nadruk op dat alle
eenzijdigheid Newman vreemd is. Nooit kan men hem in een abstract schema
opsluiten of op een starre stellingname vastpinnen. Bij elke bewering krijgt de
tegenbewering de volle kans zonder tot contradictie of relativisme te vervallen. Uit
zijn denken en handelen straalt een onverschrokken intellectuele en morele eerlijkheid.
Newman is een aristocraat van de geest.
Hieraan verbindt Ker een tot nu tot vergeten of verzwegen stijlelement van
Newman: zijn ironie. Dit is de reden dat minder belangrijke geschriften toch nogal
eens aandacht krijgen omdat zij getuigen van Newmans meesterschap in stijlvol
sarcasme; trouwens vele citaten uit de brieven geven eenzelfde beeld. Newman was
een formida-
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bele polemist. Juist op de hoogtepunten van een ernstige discussie kan hij zijn
tegenstander speels benaderen. Hij beheerst alle aspecten van de problematiek en
laat zich nooit in het nauw drijven. Hij heeft alle tegenargumenten voorzien en heeft
ze bij voorbaat alle kansen gegeven.
Aan die veelzijdigheid paart Newman grote kwaliteit. Wat hij ook onderneemt,
het intellectueel, artistiek en spiritueel niveau is steeds zeer hoog. Zijn bemoeienissen
liepen nogal eens uit op mislukking, vooral in zijn katholieke periode. De oorzaak
daarvan lag dan dikwijls in het feit dat zijn omgeving, en vooral zijn kerkelijke
overheden geen raad wisten met de hoge kwaliteit van zijn werk.
Maar voor alles blijkt uit deze biografie dat voor Newman zijn verhouding tot God
allesbeslissend is geweest, vanaf zijn vijftiende jaar toen hij in Hem ging geloven.
Newman is allereerst en in alles een religieus mens die in zijn denken en beslissen
steeds op God was gericht. Newman, de man Gods: dat is het meest karakteristieke
dat deze kolossale biografie samenvattend over hem weet te vertellen.

Eenzijdigheden van de biografie
Bij de lezing stuit men vanzelfsprekend ook op enkele bezwaren. Voor niet-Engelse
lezers wordt bijvoorbeeld wel erg veel kennis verondersteld van de Engelse cultuur,
de Engelse geschiedenis en het Engelse onderwijs-systeem, vooral van Oxford en
Cambridge. Een ander bezwaar werd al door de Times Literary Supplement (10-16
maart 1989) gesignaleerd in een grotendeels lovende bespreking. Het werd als een
beperking ervaren dat in dit boek alleen de figuur van Newman tot leven komt en
alle andere personages - die lopen in de tientallen - vage gestalten blijven, ook degenen
die nauw en langdurig bij Newmans leven waren betrokken. Nu maakt de opzet van
het boek deze inperking bijna noodzakelijk. Feitelijk is het geen boek over maar van
Newman want hijzelf is voortdurend aan het woord bij alles wat gebeurt. De overvloed
aan nieuw bronnenmateriaal die uit de brieven en de dagboeken kon worden
aangeboord moest wel tot een overbelichting van Newman voeren. Inventarisatie
was een eerste opgave. Ker heeft dat voortreffelijk gedaan maar op deze wijze moest
al het andere wel tot randverschijnsel worden gereduceerd. Daardoor is dit boek
uiteindelijk geen volledige biografie kunnen worden die de lezer een allesomvattend
beeld van Newman geeft; dit boek is daartoe een noodzakelijke voorbereiding. In
een volledige biografie moet de per-
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soon van Newman in een duidelijker en vooral zelfstandiger kader worden geplaatst
waarin de mensen waarmee hij is omgegaan niet geheel verdwijnen in de reacties
van Newman; dan pas zal de uitwerking van Newman woorden en daden geheel
zichtbaar worden.
Deze nu nog onvermijdelijke beperking schaadt vooral Newmans relatie met de
anglicaanse kerk. Alle biografen tot nu toe geven de indruk a.h.w. zelf méé te bekeren
met Newman; na diens bekering verlaat ook hun aandacht de anglicaanse kerk om
zich dan bijna uitsluitend met roomse zaken bezig te houden.
Om verschillende redenen is dit te betreuren. Zo is het voor de beoordeling van
Newmans meest ingrijpend besluit wenselijk dat men nagaat wat voor uitwerking
zijn stap heeft gehad voor zijn collega's en intieme vrienden, voor de
vernieuwingsbeweging binnen de anglicaanse kerk die Newman zelf had ingezet en
voor de anglicaanse kerk in haar geheel. Dit klemt temeer omdat uit het boek van
Ker blijkt hoezeer Newman zelf heeft geworsteld met zijn verantwoordelijkheid voor
de kerk waarin hij was geboren, waaraan hij zoveel te danken had en waarvoor hij
bij zo velen liefde en eerbied had gekweekt. Zelf kon hij toendertijd de gevolgen van
zijn stap niet overzien maar de biograaf van vandaag heeft de gelegenheid om tot in
bijzonderheden na te gaan wat de overgang van Newman niet alleen voor de
katholieke maar ook voor de anglicaanse kerk heeft betekend.
Het blijkt dat Newman de levensvatbaarheid van de anglicaanse kerk heeft
onderschat; deze is niet snel ten onder gegaan aan de innerlijke tegenstellingen en
aan haar inherent protestantisme. Ook het Anglo-Catholicism is voort blijven leven.
Het feit dat bijna een eeuw na Newmans bekering een eminente geest als T.S. Eliot
bewust voor het Anglo-Catholicism kiest om zijn pas gewonnen christelijk geloof
veilig te stellen en uit te bouwen, zegt iets over de vitaliteit ervan. Bovendien hebben
de uitspraken van het Tweede Vaticaans Concilie gegevens aangedragen die een
hernieuwde bezinning wenselijk maken. Aan de kerken buiten de Romana is immers
meer eigenstandige waarheid, waardigheid en waarde toegekend dan vroeger voor
mogelijk werd gehouden. Daarom behoort een verslag over de gevolgen van Newmans
beslissing voor de kerk die hij verliet, een plaats te krijgen in zijn biografie.
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Een ‘ouderwetse’ Newman
Kers boek draagt nieuw materiaal aan om de vraag te beantwoorden of Newman
werkelijk de profeet van het Tweede Vaticaans Concilie is geweest in haar bevrijdende
aspecten, zoals de twee vorige biografen zo nadrukkelijk hebben gesteld, en of
Imberechts gelijk heeft wanneer hij in de ondertitel van zijn boek Newman een
christelijke humanist noemde. Men kan niet ontkennen dat de lezing van Kers
biografie in eerste instantie een schokeffect veroorzaakt, althans bij degenen - en dat
zijn er velen in Nederland en België - die Newman de jaren door op romantische
wijze hebben bewonderd. De biografie werkt ontmythologiserend. Voor een
evenwichtig oordeel over Newman, en ook over de besproken biografieën, is het
nuttig van deze schokervaring verslag uit te brengen. De beschouwing die hier volgt
komt geheel op rekening van de auteur van deze bespreking. Zij is wel gebaseerd op
het materiaal dat door Ker voor de eerste maal op zo overvloedige wijze is
aangedragen maar geeft een eigen interpretatie van dat materiaal voorzover dit
onverwachte elementen bevat.
Het is eigenlijk onvermijdelijk dat men bij zo'n gedetailleerde biografie op
uitspraken stuit waarmee men in eerste instantie niet goed raad weet. Newman heeft
een langdurige en diepgaande ontwikkeling in zijn denken ondergaan; daaruit
resulteert een veelkleurig geheel waarin tegenstellingen en zelfs tegenstrijdigheden
een plaats hebben. Men kan drie grote perioden in zijn leven onderscheiden: een
evangelisch-calvinistische, een anglicaanse en een rooms-katholieke. Het zou denkbaar
zijn dat deze perioden slechts doorgangsfasen waren geweest die tot een harmonische
eenheid hebben geleid waarin de tegenstrijdigheden grotendeels zijn gladgestreken:
de ‘eigenlijke’ Newman van onze bewondering. Zo'n ontwikkeling heeft inderdaad
óók plaats gehad en zij brengt ons tot de Newman waarmee Imberechts zijn
gesprekken voert.
Maar de opeenvolgende fasen - die soms op gespannen voet staan met dit
‘eindresultaat’ - zijn nooit geheel uit Newmans latere leven verdwenen maar blijven
daarin vanuit hun eigen aard doorwerken. Zijn ervaringen als ‘evangelical’ hebben
zijn anglicanisme sterk gekleurd, en deze beide beïnvloeden zijn uiteindelijk
katholicisme. Zijn leven is niet alleen een organisch gegroeid geheel maar ook een
totaliteit van tegengestelde krachtenvelden. Om Newman werkelijk te begrijpen mag
niets uit zijn leven geheel worden vergeten.
Hoe raadselachtig Newman als katholiek ook kan zijn, kan men
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aflezen aan het slothoofdstuk van de Apologia pro vita sua, getiteld Position of My
Mind since 1845. De geschiedenis van zijn bekering is dan reeds in alle details
beschreven; in dit laatste hoofdstuk beschrijft hij wat zijn standpunt als katholiek is
en rekent hij definitief af met Charles Kingsley die hem van bedrog had beticht. Als
men bedenkt dat Newman toen hij dit hoofdstuk schreef, al bijna twintig jaar katholiek
was, dan is dit hoofdstuk een verwarringsstichtend document. Plotseling is het niet
meer zo vanzelfsprekend dat Newman de verdediger is van een progressief, open en
humanistisch christendom; dat is hij ongetwijfeld maar hij is dat op een aanzienlijk
gecompliceerdere wijze dan men zou verwachten. Allerlei ‘behoudende’ geluiden
uit de eerste fasen zijn hier nog steeds te beluisteren.

Evangelical
Toen Newman vijftien jaar was kwam hij op de kostschool in Ealing in contact met
een van de leraren die een paar jaar daarvoor gekozen had voor een calvinistische
geloofsopvatting en zich daarom had aangesloten bij de zogenaamde Evangelicals
onder de anglicanen (later in de 19e eeuw de ‘Low Church’ genaamd). Door deze
leraar kwam Newman voor het eerst tot een diep geloof in God; hij beschouwde deze
gebeurtenis als zijn meest fundamentele ‘bekering’.
Door dit ‘evangelisme’ beleefde de toch zeer intellectualistische jonge Newman
zijn geloof aanvankelijk zeer emotioneel. De bekering was niet zozeer de aanvaarding
van door God geopenbaarde waarheden met een door het geloof verlicht verstand,
als wel de emotionele ervaring dat hij door God voor eeuwig was uitverkoren. Hij
was er aanstonds van overtuigd tot de geredden te behoren; zo stond hij ver af van
de door angsten achtervolgde Luther.
Deze ervaring van uitverkiezing beleefde hij opmerkelijk individualistisch. Myself
and my Creator stamt uit dit evangelisme. Hij voert aan dat hij slechts bezig was
met ‘twee en niet meer dan twee wezens, die boven alles van belang zijn en zo evident
als het daglicht: mijzelf en mijn Schepper’. Hij bekent dat hij zich daarbij niet met
anderen bezig hield: ‘ik verbeeldde me dat ze eenvoudig waren overgeslagen, niet
dat ze voorbeschikt waren tot een eeuwige dood. Ik dacht alleen aan de mijzelf
betoonde genade’.
Door het ‘evangelisme’ legde hij vanaf het begin ook sterk de nadruk op het doen
van goede werken waaruit de uitverkiezing moest blijken. Dit speelt zich af tegen
de achtergrond van een sterk zonde-
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besef dat een uitgesproken somberheid aan veel van zijn geschriften heeft gegeven.
Hij kan beslist rigoristisch uit de hoek komen. Als men naar aanleiding van de eerste
publikatie van zijn preken als anglicaans geestelijke klaagt dat ze zo streng waren,
geeft hij volmondig toe dat zij bedoeld waren om ‘angst en neerslachtigheid in te
boezemen want als christenen moeten wij in een voortdurende Aswoensdag-stemming
leven’ (Ker, p. 113). Wanneer zijn eerste katholieke prekenbundel verschijnt, wil hij
daarin uitbeelden: ‘de nooit aflatende strijd van de Kerk tegen de Wereld, het Vlees
en de Duivel’.
Het ligt in de lijn der verwachting dat Newman ook een puriteins wantrouwen aan
de dag legt tegen alle gewone, natuurlijke gevoelens zoals b.v. verlangen naar succes,
zijn liefde voor ouders en zusters, en de onschuldige genoegens van het leven. Zijn
voorkeur gaat uit naar alles wat moeilijk is en tegen de eigen verlangens ingaat. Hoe
langdurig deze sombere kijk op de wereld doorwerkt blijkt uit het laatste hoofdstuk
van de Apologia waarin hij een indrukwekkende opsomming geeft van alle ellende
en zondigheid op aarde. Dit beeld is zeker niet onjuist maar het is duidelijk eenzijdig:
men kan met evenveel recht een opsomming van zinvolle en opwekkende zaken in
het leven geven.
Ker wijst er terecht op hoe gevaarlijk het is om dit soort uitspraken van Newman
te isoleren van de bredere context en van andere uitspraken. Newman heeft immers
de strijd aangebonden tegen het oppervlakkige optimisme van de Verlichting in de
anglicaanse kerk. Daarom legde hij zo de nadruk op negatieve aspecten van het leven.
Voor de moderne lezer biedt dit alles toch verbazingwekkende lectuur. Men ervaart
hoezeer Newman schatplichtig is geweest aan een typisch puriteins wereldbeeld,
zoals velen van zijn vrome Victoriaanse tijdgenoten.

Anglicaan van de ‘apostolische traditie’
Newman heeft zich geleidelijk van de Evangelicals losgemaakt in een langzaam en
ingewikkeld proces (ongeveer van 1824 tot 1829). Hij was in 1825 tot priester gewijd;
door zijn ervaringen als zielzorger moest hij constateren dat de geloofsvisie van de
Evangelicals eenvoudig niet overeenstemde met wat hij aan oprecht geloof bij zijn
parochianen tegenkwam. Ook de omgang met zijn hoogst intellectuele, en voor een
deel zelfs rationalistische collega's in Oriel College leidde tot een breuk. In de plaats
van de individuele uitverkiezing komt de kerk als
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instituut centraal te staan. Bij de inwendigheid van de persoonlijke Godsontmoeting
voegt zich de zichtbare kerk met haar gezagsstructuur en haar sacramenten als de
plek waar de mens de openbarende God kan ontmoeten. Dit heeft tot gevolg dat
Newman grote nadruk gaat leggen op het ambt, op de apostolische successie van het
opleggen der handen, op de bediening van de sacramenten. Voor degenen die zich
inzetten voor een meer democratische kerk voor het functioneren van niet-gewijde
pastorale werkers, klinken de uitspraken van Newman in dezen niet vooruitstrevend.
Newman had zich niet bij een van de andere twee grote tradities in de anglicaanse
kerk aangesloten: de High en de Broad Church. Zeer bewust koos hij voor een kleine
stroming binnen de High Church, die hij zelf de ‘apostolische traditie’ noemde. Zij
had zich na de dood van Elizabeth I ontwikkeld tijdens de regering van James I en
Charles I, de formidabele Stuarts. Grote anglicaanse theologen zoals Andrewes en
Hooker en de latere J. Butler behoorden ertoe. De revolutie van Cromwell, het
rationalisme van de Verlichting en de komst van Willem III van Oranje en het huis
van Hannover hadden een einde gemaakt aan deze eerbiedwaardige traditie. Newman
was er diep van overtuigd geraakt dat alleen hier het ware anglicanisme zuiver was
bewaard. Hij voelde zich door God geroepen om de gecorrumpeerde kerk van zijn
dagen tot deze traditie terug te voeren. Na zijn reis naar Italië en Sicilië met Hurrel
Froude in 1833 was dit roepingsbewustzijn hevig versterkt; het was zijn speciale
opdracht zijn kerk radicaal te hervormen in een tweede, a.h.w. anti-reformatorische
hervorming. Daartoe begon hij samen met Keble en Pusey, (Froude stierf kort na de
reis) de Oxford Movement en de uitgave van de Tracts for the Times.

Kruistocht tegen de reformatie
Feitelijk was de beweging een ware kruistocht tegen alles wat typisch protestants,
typisch reformatorisch was in zijn kerk; deze moest zich zuiveren van alle invloeden
van Luther en Calvijn en terugkeren tot de ware katholieke apostolische traditie,
zonder haar zelfstandigheid tegenover Rome prijs te geven. Reeds als anglicaan was
Newman er diep van overtuigd dat voor het Europa van de 19e eeuw de uiteindelijke
keuze moest uitlopen op het katholicisme (nog niet het roomskatholicisme) of op
ongelovig rationalisme. Alles wat uit de reformatie was voortgekomen, had geen
toekomst meer en zou binnen afzien-
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bare tijd worden weggevaagd. Het was voor de anglicaanse kerk dus van levensbelang
zich van alle reformatorische smetten te zuiveren. Dat was mogelijk binnen de oude
traditie die Newman propageerde; de 39 artikelen van de anglicaanse kerk konden
in apostolische-katholieke zin worden geïnterpreteerd. Toen deze uitleg door de
bisschoppen werd verworpen ging Newman over tot de rooms-katholieke kerk en
liet hij bewust de anglicaanse kerk over aan haar onuitroeibare protestantse tendenzen,
die haar tot de ondergang zouden voeren. In onze tijd, die de opkomst en de activiteit
van de Raad van Kerken heeft meegemaakt, lijkt zijn houding onbegrijpelijk.
Ook als katholiek heeft hij deze mening nooit herzien. Nog in 1865 schrijft hij in
zijn Letter to Pusey: ‘At this time we are witnessing the beginning of the end of
Protestantism, the breaking of the bubble of Bible-Christianity, which has been its
life’ (Ker, p. 586). In 1870 noemde hij de anglicaanse kerk: ‘A mere collection of
men, a mere national body, a human society’ (Ker, p. 637).
Ker zet dit soort uitspraken in hun context, die veel begrijpelijk maakt. Met name
werd Newman geprovoceerd door hardnekkige geruchten dat father Newman spijt
zou hebben van zijn beslissing om katholiek te worden. Furieus reageert hij dan:
‘I do hereby profess ex animo, with an absolute internal assent and consent,
that Protestantism is the dreariest of possible religions (...) and the thought
of the Thirty-nine Articles makes me shudder. Return to the Church of
England! No, “the net is broken, and we are delivered”. I should be a
consummate fool... if in my old age I left “the land flowing with milk and
honey” for the city of confusion and the house of bondage’ (Ker, p. 509).
Als Newman zo over andere kerken spreekt, lijkt dit niet gemakkelijk in
overeenstemming te brengen met wat het Tweede Vaticaans Concilie over de
reformatorische kerken heeft gezegd en waarover vele katholieken zich hebben
verheugd.

Gezag
De meest problematische uitspraken van Newman betreffen het kerkelijk gezag en
de gehoorzaamheid daaraan. Het blijkt dat het gezag bij Newman geheel andere
associaties oproept dan bij de moderne mens het geval is en dat hij gezag emotioneel
totaal anders beleeft dan nu gebeurt. Nu hebben spontane associaties en emotionele
reacties nooit het laatste woord als het gaat om de waarheid van beweringen maar
zij bepalen toch wel in belangrijke mate de wijze waarop
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gezag functioneert en gehoorzaamheid mogelijk is.
Voor Newman is het gezag, en vooral het onfeilbare gezag dat in de katholieke
kerk (zowel buiten als binnen Rome) leeft, een groot goed dat gelukkig maakt; een
ideaal dat met overgave kan worden nagestreefd: het ‘grote geschenk’, dat zoals hij
in het laatste hoofdstuk van de Apologia schrijft, God aan de dwalende en zondige
wereld heeft gegeven. Wellicht stuit men op moeilijkheden wanneer men gehoorzaamt,
maar die wegen nooit op tegen het eminente goed van de gezagsfunctie als zodanig;
men heeft er spontaan en graag veel voor over. Het lijkt alsof Newman alleen positieve
aspecten in het gezag ontwaart; het is een uiteindelijke kracht in het leven dat
veiligheid en zekerheid geeft.
Gezag en gehoorzaamheid zijn voor Newman direct en nauw verbonden met de
liefde voor God en daardoor voor de kerk, want deze twee identificeert Newman
aanvankelijk geheel. Gehoorzaamheid is niets anders dan de authentieke beleving
en uiting van liefde; daarom heeft zij weinig te maken met moeizame plichtsvervulling
en opgelegd moeten.
Deze visie van Newman op het gezag komt niet voort uit de gerijpte ervaring van
iemand die het erop heeft gewaagd om in gehoorzaamheid alles op het spel te zetten
en tot de bevinding is gekomen dat dit een heilzame beslissing is geweest. Reeds
lang vóór zijn overgang tot het rooms-katholicisme prijst de anglicaan Newman het
gezag. Deze liefde komt voort uit jeugdig enthousiasme en heeft daar alle trekken
van. Hij maakt zijn eigen bisschop verlegen met zijn bereidwilligheid om met de
Tracts te stoppen als deze er niet achter staat.
Toch heeft deze erkenning van het gezag niets te maken met opportunisme of
vleierij. De persoon van de gezagsdrager of de inhoud van een bevel lijken hem
nauwelijks te interesseren. Hij beleeft het gezag formeel. Het gaat om het bonum
van de gezagsuitoefening en het antwoord daarop als zodanig. Ook vertoont deze
gehoorzaamheid geen sporen van automatisme; het is geen blinde gehoorzaamheid.
Ik kan mij vergissen maar ik meen niet de term ‘blinde gehoorzaamheid’ in het boek
van Ker te zijn tegengekomen. Gehoorzamen is voor Newman veeleer de uiterst
bewuste daad van iemand die precies weet wat hij doet. Hij blijkt een gezond gevoel
van eigenwaarde nooit te hebben verloren; anders had hij geen leider kunnen zijn.
Het gaat bij Newman als kerklid niet alleen om de gehoorzaamheid aan een
onfeilbaar gezag. Hij was er diep van overtuigd dat uit elke uitspraak van zijn
kerkelijke overheden de wil van God sprak. Men
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moet tot de conclusie komen dat Newman een soort gezagsfundamentalisme beleed.
Zoals het bijbels fundamentalisme ervan uitgaat dat alles wat in de bijbel staat letterlijk
en onmiddellijk door de openbarende God is gezegd, zo wekt Newman de indruk
dat voor hem elke uitspraak van het kerkelijk gezag, elk bevel en zelfs elke wens
van kerkelijke overheden, direct de wil van God weerspiegelden. Kritiek, protest en
loyale oppositie lijken dan uitgesloten want die houden geen stand wanneer God
Zich heeft uitgesproken. Zo lijkt ook de kerk gereduceerd te worden tot een
gezagsinstituut, waarin gehoorzaamheid de alles bepalende factor is.
Nu is het een van de grote raadsels van Newmans leven dat hij, ondanks zulk een
radicale gezagsopvatting voortdurend in conflict met zijn kerkelijke overheden heeft
geleefd. Als leider van de Oxford Movement was hij er zich uiteraard van bewust
dat een groot deel van de bisschoppen heel andere opvattingen over de kerk huldigden
dan hij; toch wil hij die kerk tot zijn visie bekeren... in gehoorzaamheid. Als katholiek
zal hij, zeker grotendeels zijns ondanks, steeds door de kerkelijke instanties worden
gewantrouwd of afgewezen; toch lijkt hij nooit iets terug te nemen van wat hij had
beweerd. De levensloop van Newman geeft geenszins het beeld te zien van een brave,
gemakkelijk hanteerbare, volgzame priester, maar veeleer dat van een rebel, maar
wel een merkwaardige rebel voor wie gezag het grootste goed was.
Op dit punt ligt tussen Newman en onze tijd een grote kloof. Voor vele moderne
mensen roept het gezag andere, minder positieve associaties op. Gezag, en vooral
absoluut gezag wordt direct verbonden met macht, en van ongecontroleerde macht
gaat een grote dreiging uit. Onderwerping daaraan wordt ervaren als de vernietiging
van de persoon. Alleen na veel nadenken, met veel voorbehoud, op voorwaarde van
ingebouwde waarborgen durft een moderne mens gezag en gehoorzaamheid aan. Hij
meent dat door het benadrukken van gezag andere, en hogere menselijke waarden
snel in de knel of in vergetelheid geraken. Wat het gezag oplegt wordt allereerst
kritisch en met een a priori wantrouwen bekeken en beoordeeld.
Deze negatieve reacties zijn niet zomaar uit de lucht komen vallen. De mensheid
van de 20e eeuw heeft met het gezag totaal andere ervaringen gehad dan Newman
en zijn Victoriaanse tijdgenoten in het imperialistische Engeland. De moderne mens
heeft veel gezag dat hoog stond aangeschreven, ontmaskerd zien worden. De
gezagsdragers zijn hem door de moderne media zeer nabij gekomen. Hij heeft

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

307
de verschrikkingen van absolutistische dictaturen ondergaan; ook al is hijzelf geen
marxist geweest, hij is toch diep beïnvloed geraakt door het marxistisch wantrouwen
tegen de gevestigde machten. Dit zijn alle authentieke ervaringen die nooit meer
ongedaan gemaakt kunnen en ook niet mogen worden.
Behoudende geesten hebben geconcludeerd dat de moderne mens hoogmoedig is
geworden en alle respect voor gezag van zich heeft afgeschud. Het zou daarom de
hoogste tijd zijn terug te keren naar de 19e eeuwse visie op het gezag zoals die bij
Newman te vinden is; daar huist de ware geest die een christen en een lid van de
katholieke kerk moet bezielen. Het is best mogelijk dat Newman aan onze tijd waarden
voorhoudt, die wellicht in de vergetelheid dreigen te raken. Ambtelijk gezag blijft
voor de katholieke kerk een gegeven dat niet in haar structuur kan worden gemist.
Maar het grootse van Newman is vooral dat hij, zonder zijn eerbied voor het gezag
prijs te geven, de authenticiteit van de moderne ervaringen met het gezag a.h.w. van
te voren heeft erkend. Geleidelijk komt hij tot de ontdekking dat de mogelijkheid tot
oprechte gehoorzaamheid in grote mate afhangt van de wijze waarop gezag wordt
uitgeoefend, dat het kerkelijk gezag evenmin fundamentalistisch kan worden
geïnterpreteerd als met de bijbel het geval is.
In de biografie van Ker ziet men deze inzichten geleidelijk groeien naarmate
Newman meer ervaringen opdoet in de nieuw gevonden kerk en zich met volle
overgave onderwerpt aan het pauselijk gezag, aan de opdrachten die de kerkelijke
overheden hem gaven, aan de uitspraken van het Eerste Vaticaans Concilie van 1870.
Juist door deze ervaringen is Newman toch de profeet geworden van het Tweede
Vaticaans Concilie zoals Ker, met de twee andere biografen, zo nadrukkelijk stelt.

Vernieuwing van een traditie
Newman heeft de starheid van de traditie doorbroken door zijn leer over de
ontwikkeling van het dogma. Hij verdedigt de rol van de leek, vooral van de
ontwikkelde leek dwars tegen een onbegrijpelijke achterdocht van gezagsdragers in.
Hij heeft de zelfstandige waarde van het wetenschappelijk onderwijs verdedigd, ook
voor de katholieke universiteit. Hij kent aan theologen een onafhankelijke functie
toe als de representanten bij uitstek van het profetisch ambt in de kerk, naast en soms
in kritische spanning met de dragers van het bestuurlijke
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ambt. Hij toont aan hoe het ook kritische mensen gegeven is om tot geloofszekerheid
te komen zonder hun intellectuele integriteit op het spel te zetten. Hij kent aan het
geweten een primaat toe, zelfs boven het officiële gezag. De aanspraken van de
pauselijke onfeilbaarheid tracht hij in te perken door haar een afgrenzende taak te
geven terwijl de inhoud van haar uitspraken door moeizame studie en in een lang
rijpingsproces tot stand komt. Hij benadrukt het belang van de bisschoppelijke
collegialiteit in dit proces; onvermoeibaar bestrijdt hij de oogappels van het Vaticaan,
de Ultramontanen, die ‘het liefst elke morgen een onfeilbare uitspraak naast hun
onbijtbordje hoopten te vinden’.
Dit alles vormt een verrassende voorafspiegeling van wat later het Tweede
Vaticaans Concilie aan vernieuwende ideeën en structuren zou aandragen. Terecht
noemt Ker hem ‘de vader van Vaticanum II’. In zijn werken heeft Newman de
schetsen geleverd voor vele conciliedocumenten. Het geniale van Newman is dat hij
met zijn diepe eerbied voor het gezag in de tweede helft van de 19e eeuw reeds heeft
voorzien op welke wijze een kritisch en sceptisch geslacht later toch gezag zou
kunnen aanvaarden. De aanwezigheid van zijn geest op dit concilie is de waarborg
dat de vernieuwingen geen ondermijning van het gezag zijn, een vrijbrief ‘om te
doen wat men wil’, zoals wel wordt beweerd, maar een vernieuwing van de
gezagsuitoefening mogelijk maken, aangepast aan de noden van deze tijd. Door zijn
gehoorzame maar kritische onderwerping aan Vaticanum I heeft Newman onze tijd
geleerd hoe te leven met en na Vaticanum II.

Besluit
Wanneer men het gehele leven van Newman overziet, moet men wel tot de conclusie
komen dat Newman eigenlijk nooit echt anglicaan is geworden nadat hij de
Evangelicals had verlaten want hij heeft de anglicaanse kerk nooit in haar
protesterende, reformatorische ideologie aanvaard. Door alle wisselingen heen is
Newman steeds zichzelf gebleven; zijn trouw aan God steunde op een trouw aan zijn
diepste zelf. Hij meende het ideaal van het zuivere katholicisme te kunnen vinden
of te kunnen herstellen binnen de kerk waarin hij was geboren. De verwerping van
Tract 90, dat het ontwerp voor dit Anglo-Catholicism bevatte, maakte hem duidelijk
dat hij op de verkeerde plek had gezocht. Alleen in de rooms-katholieke kerk trof
hij aan wat hij als anglicaan al meende te moeten aanhangen: een traditioneel (d.i.
pa-
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tristisch) katholicisme zonder protestantisme. Daarom kon hij in het laatste hoofdstuk
van de Apologia schrijven: ‘I was not conscious to myself, on my conversion, of any
change, intellectual or moral, wrought in my mind’ (Apologia, laatste hoofdstuk).
Hieruit vloeide het diepe en blijvende geluksgevoel voort dat hem niet verliet toen
het hem in de eindelijk gevonden ware kerk moeilijk werd gemaakt, jaren achtereen.
Daarom ook heeft hij nooit de geringste twijfel gekend omtrent de juistheid van zijn
stap. Men krijgt de stellige indruk dat Newman nooit heimwee heeft gehad naar
Oxford. Hij lijkt zich tussen zijn brave confraters in Birmingham even gelukkig
gevoeld te hebben als temidden van zijn briljante collega's in Oriel College. Toen
hij Oxford verliet, heeft hij dat niet als een ballingschap ervaren want Oxford was
allang niet meer zijn thuis. Al voordat hij zich in Littlemore terugtrok had hij innerlijk
afscheid genomen van Oxford. Zodra hem duidelijk werd dat zijn ideaal van een
katholieke anglicaanse kerk daar niet verwezenlijkt zou worden, had Oxford voor
hem haar eigenlijke betekenis verloren. Voor Newman golden uiteindelijk alleen:
Gods wil, de ware kerk en de zielzorg... en ook een beetje zijn bibliotheek. Ten
opzichte van deze drie idealen zijn alle veranderingen in Newmans leven
oppervlakteverschijnselen, die de kern van zijn persoon intact lieten.
Vooral buitenlanders, die grote bewondering koesteren voor de Engelse cultuur,
voor de intellectuele sfeer van Oxford, doen er goed aan zich te realiseren dat kunst
en cultuur in deze triade niet direct worden genoemd, want anders loopt men het
gevaar dat men de tragiek van Newmans afscheid van Oxford overdrijft. Voor hem
was die bijzondere sfeer daar eerder iets heel gewoons waaraan hij van jongsaf aan
gewend was. Volgens de bronnen uit de jaren veertig voelde Newman nauwelijks
een gemis; eerder een gevoel van opluchting. Newman doet hier aan Plato denken.
Beiden waren grote kunstenaars van de taal maar hun aandacht was niet op dit
kunstenaarschap gericht maar op heel andere zaken. Ontegenzeggelijk heeft Newman
prachtige dingen gezegd over de cultuur, maar alleen omdat zijn overheid hem oplegde
een universiteit te stichten. Hij ging graag terug naar Oxford, maar vooral om er
zielzorg onder de studenten uit te oefenen en niet om opnieuw van de verfijnde sfeer
te genieten.
Newman was een man van grote cultuur, een indrukwekkend kunstenaar, maar
dit was hij als het ware zijns ondanks. Hijzelf wilde slechts man Gods zijn en priester;
dat is het geheim van zijn persoon.
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Verval of culminatie van cultuur?
Beeldcultuur
Anne Snick & Jan Masschelein
In de discussies over de betekenis en de invloed van de mediatisering, de beeldcultuur,
fungeert de heersende opvatting over wat (hoogstaande) cultuur is meestal als norm.
Het bestaande cultuurideaal is een eerste, onuitgesproken premisse, en afhankelijk
van de visie van de auteur op het wel of niet aansluiten van de mediaontwikkelingen
bij die cultuur (tweede premisse), komt men tot een positieve dan wel negatieve
conclusie omtrent de betekenis van de media voor onze cultuur.
Nu is de vanzelfsprekendheid waarmee men de geldigheid van het heersende
cultuurbeeld aanvaardt juist in deze context merkwaardig: het cultuurideaal dat door
de critici van de TV wordt verdedigd, vereist van de ‘gevormde’ mens immers juist
een kritische houding. Bovendien gaat men daarbij uit van een eenzijdige interpretatie
van de stelling van McLuhan: ‘The medium is the message’: men neemt al te
geredelijk aan dat de onderlinge verbondenheid tussen de aard van het medium en
de aard van de ermee overgedragen inhouden als een lineair causaal verband begrepen
dient te worden, en wel in die zin dat de aard van het medium er de oorzaak van is
dat bepaalde cultuurverschijnselen de overhand krijgen. Ook dit is op zijn minst een
betwijfelbaar uitgangspunt. De ‘overeenkomst’ tussen ‘medium’ en ‘message’ zou
immers ook kunnen betekenen dat door het dominant worden van een bepaald type
culturele inhouden of ervaringen, een overeenkomstig type medium de overhand
krijgt. Dat zou bovendien impliceren dat het type culturele ervaringen dat de facto
de overhand heeft, niet (langer) strookt met de gangbare conceptie van wat cultuur
is, of m.a.w. dat het culturele ideaalbeeld eigenlijk achterhaald is.
De bedoeling van dit artikel is de discussie over het verband tussen mediatisering
en cultuur opnieuw kritisch te bekijken. We richten ons daarbij vooral op de rol die
de televisie hierin speelt. Dat er zich met
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de opkomst van de zogenaamde beeldcultuur ingrijpende veranderingen voordoen
in ons maatschappijbeeld, is in de literatuur uitvoerig aangetoond. Die veranderingen
hangen enerzijds samen met de dominante code die door de media wordt gehanteerd
bij het selecteren en overdragen van bepaalde inhouden: de nadruk op amusement,
op korte en visueel aantrekkelijke items, op nieuws dat kan herleid worden tot datgene
wat concreet getoond kan worden, enzovoort... Anderzijds is er ook een verband
tussen de louter materiële aanwezigheid van het medium (het toestel, de kabel, de
satelliet...) en de manier waarop we ons leven inrichten: de TV heeft een bepaalde
‘plaats’ in huis, meer tijd wordt doorgebracht voor de TV dan achter boeken of in
de klas, we verkiezen het ‘zappen’ boven gerichte activiteit, populaire progamma's
‘moet men gezien hebben’, enzovoort... We willen deze ontwikkelingen niet
ontkennen, maar ze juist tot hun recht laten komen door de vraag naar hun betekenis
opnieuw te stellen, maar dan zonder ze eenzijdig als een gevolg van de mediatisering
te beschouwen, en zonder hun betekenis af te meten aan de mate waarin ze zich wel
of niet laten inpassen in het vigerende cultuurideaal. Onze stelling is namelijk dat
de TV niet beschouwd moet worden als een soort ‘Fremdkörper’ dat van buitenaf
onze cultuur bedreigt en dus hetzij afgeweerd hetzij gerecupereerd moet worden,
maar dat zij juist een emanatie is van die cultuur zelf. M.a.w. dat de TV precies door
het feit dat ze op onverholen wijze de concrete ervaringen waartoe onze cultuur
feitelijk leidt in beeld brengt, de onhoudbaarheid van dat cultuurideaal aantoont. Dat
dit wellicht wat polariserend gesteld is, berust op een bewuste keuze: het is in deze
discussie niet oninteressant om, met Adorno, te kiezen voor enige overdrijving
teneinde bepaalde ontwikkelingen in reliëf te plaatsen1. Tegen de achtergrond van
onze stelling bespreken we een aantal kritieken die in de literatuur tegen de TV zijn
geformuleerd.

Beeld versus werkelijkheid
Critici stellen dat de televisie de kijker niet met de werkelijkheid maar slechts met
een beeld van de werkelijkheid confronteert, een beeld dat bovendien geen objectieve
weergave van de realiteit biedt, maar slechts een perspectivistische, op trucage
berustende weergave. Daar komt bij dat de toeschouwer de indruk heeft met eigen
ogen te zien wat zich in de werkelijkheid afspeelt, dat het scherm m.a.w. een ven-
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ster is waardoorheen een neutrale en objectieve kijk op de realiteit mogelijk is. De
TV zou er zo toe leiden dat de mensen nog slechts met een vals beeld van de
werkelijkheid worden geconfronteerd in plaats van met de werkelijkheid zelf, en dat
ze bovendien ook niet meer de behoefte voelen om via contact met de werkelijkheid
dat beeld te toetsen. Deze kritiek gaat niet alleen uit van de reeds vermelde opvatting
dat de TV de oorzaak is van het verdwijnen van het onderscheid tussen beeld en
werkelijkheid, maar tevens van de (cultureel bepaalde) vooronderstelling dat er
überhaupt een onderscheid tussen beeld en werkelijkheid is. Die opvatting berust op
een impliciete scheiding tussen een min of meer vaststaande, onveranderlijke
werkelijkheid aan de ene kant, en een subject dat zich door zijn kenvermogen een
adequate toegang tot deze werkelijkheid zou kunnen verschaffen aan de andere kant.
In deze opvatting wordt (begrippelijke) kennis dan ook beschouwd als een loutere
weerspiegeling, een overeenstemming tussen wat in de werkelijkheid is en wat in
(het denken van) het subject is.
Nu is in de filosofische traditie dit objectivistisch uitgangspunt uitvoerig en vaak
bekritiseerd. Dat de objectieve werkelijkheid, los van het subject überhaupt kenbaar
zou zijn, is een illusie. Immers, elke toegang tot de werkelijkheid is op onontkoombare
wijze een bemiddelde (gemediatiseerde) toegang, en elk medium legt
noodzakelijkerwijze een bepaalde structurering op aan het gekende. De critici van
de beeldcultuur hebben weliswaar oog voor de betekenis van het medium, maar
schijnen die betekenis op te vatten als een louter ‘middel’ van weergave, een
doorgeefluik van de werkelijkheid naar het subject. Daarbij beschouwen zij het
middel van de taal (opgevat naar het model van het logisch-conceptuele discours2)
als meer geschikt om die werkelijkheid adequaat en gedifferentieerd weer te geven
dan het beeld; immers enkel het beeld wordt ‘verweten’ dat het een nefaste subjectieve
verkleuring van de werkelijkheid teweegbrengt. Zij lijken m.a.w. te vergeten het
medium niet een ‘middel’ is maar een ‘midden’, een plaats namelijk waar de
werkelijkheid juist verschijnt en toegankelijk wordt, en bovendien, naargelang de
aard van het medium, op een bepaalde wijze verschijnt. De werkelijkheid die door
de (conceptuele) taal in het leven wordt geroepen, wordt gekenmerkt door een zekere
abstractie en algemeenheid en door een logische samenhang, terwijl het audiovisuele
beeld er beter in slaagt het concrete en individuele in al zijn nuances weer te geven.
Dit betekent dat elke taal, dus zowel de conceptuele als de beeldtaal, de werkelijkheid
op een
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bepaalde wijze ordent, structureert, en dus een bepaalde interpretatie, een bepaald
‘beeld’ van de werkelijkheid (en niet de werkelijkheid op zich) toont. De vraag naar
de (waarheids)waarde van dat beeld, of het nu om een audiovisueel dan wel
conceptueel beeld gaat, kan dus onmogelijk nog worden beantwoord via een beroep
op de werkelijkheid achter dat beeld, aangezien ook die slechts als beeld toegankelijk
is. De scheiding tussen (subjectief) beeld en (objectieve) werkelijkheid is bijgevolg
een illusie. Het is evident dat de media ons een ‘ander’ beeld van de werkelijkheid
bieden dan het wetenschappelijk-logische discours. Een negatieve inschatting van
dit ‘andere’ beeld berust op de superioriteit die men toekent aan het wetenschappelijk
discours als toegang tot (of beeld van) de werkelijkheid. Met de afgang van de
objectivistische vooronderstelling moet echter ook dit sciëntistisch vooroordeel
worden teruggedrongen. Blijkbaar geldt in het heersende cultuurideaal nog steeds
de klassieke notie van ‘waarheid’: de ‘adaequatio rei et intellectus’. Zou de fascinatie
van de moderne mens voor de beelden die de media bieden niet een weerspiegeling
kunnen zijn van het groeiende bewustzijn3 dat er van een los van ons bestaande en
onveranderlijke werkelijkheid geen sprake is (letterlijk: er kan niet over gesproken
worden), en dat de enige werkelijke en mogelijke ervaring eigenlijk de ervaring van
beelden is4. Dit impliceert dat indien we nog over waarheid willen spreken en een
onderscheid willen maken tussen ware en valse beelden, dit niet langer kan via een
beroep op een realiteit achter en los van het (subjectieve) beeld, maar enkel door
middel van toetsingsprocedures waarbij beelden onderling worden geconfronteerd.

Het versnipperde, gefragmenteerde en flitsende beeld
Anders dan de wetenschappen, die de werkelijkheid voorstellen als coherent,
samenhangend en logisch opgebouwd, confronteert de TV ons met een beeld van de
realiteit dat gekenmerkt wordt door een snelle opeenvolging of zelfs gelijktijdige
presentatie van losse fragmenten, waarvan de samenhang, indien die er al is, geenszins
logisch van aard is. Weliswaar wordt ook in de wetenschappelijke benadering de
werkelijkheid gefragmenteerd, geanalyseerd en gedifferentieerd (wat leidt tot steeds
verdergaande specialisatie en opsplitsing van het wetenschapsbedrijf zelf), maar hier
gebeurt dit vanuit een zoeken
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naar een overkoepelende samenhang, naar causale verbanden en determinerende
factoren, m.a.w. vanuit een perspectief dat de wetenschapper moet toelaten een
grotere controle over het object te verkrijgen. Een dergelijke wetenschappelijke
opsplitsing van de werkelijkheid tot in haar constituerende onderdelen leidt ertoe dat
het particuliere verdwijnt, omdat alleen datgene wat het object gemeenschappelijk
heeft met andere objecten, datgene wat in universele begrippen, parameters en
wetmatigheden kan worden uitgedrukt, wetenschappelijk relevant is en toelaat macht
over die objecten uit te oefenen. Het feit dat de gefragmenteerde beelden van de TV
niet leiden tot abstracte begripsvorming, tot overstijgen van het unieke en tot een
greep op de werkelijkheid, wordt precies als het deficit van dit medium beschouwd5.
Dat een wetenschappelijke benadering van de wereld blijkbaar verdrongen wordt
door een beeldvorming die juist niet toelaat er een greep op te krijgen, kan wijzen
op het dominant worden van een ervaring van onmacht, een ervaring dat de realiteit
voortdurend aan de wetenschappelijke benadering ontsnapt en de menselijke
problemen onze (wetenschappelijke) controle overstijgen. Een dergelijke ervaring
noopt tot een nieuwe positiebepaling van de mens tegenover de werkelijkheid; een
positie die niet langer kan worden opgevat naar het model van de wetenschappelijke
rationaliteit, aangezien juist die geleid heeft tot ervaringen van extreme vervreemding,
van verlies van contact met en greep op de werkelijkheid. Die nieuwe positiebepaling
vraagt o.m. een andere definiëring van onze verantwoordelijkheid voor de ons
omgevende werkelijkheid. De ervaring van het verlies van controle maakt immers
dat die verantwoordelijkheid niet langer beschouwd kan worden als iets wat
voortvloeit uit en samenvalt met onze capaciteit tot het beheersen van de dingen. De
ervaring van verantwoordelijkheid bestaat daarentegen in het (kunnen) ter
verantwoording geroepen worden ook voor wat niet het effect van mijn handelen is
(naar het verleden toe) en voor wat niet in mijn macht ligt (naar de toekomst toe).

Nivellering en homogenisering
Een ander kenmerk van de TV waaraan in de literatuur veel aandacht wordt besteed,
is dat ze tot een sterke homogenisering en nivellering van de cultuur leidt. Dat vloeit
voort uit de commerciële constellatie
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waarbinnen het medium functioneert, die eist dat het aanbod op een zo groot mogelijk
aantal kijkers afgestemd is teneinde zo hoog mogelijke kijkcijfers te halen. Met het
oog op een maximale consumptie wordt alles in ‘hapklare brokken’ geserveerd, op
een wijze die van de kijker geen enkele inspanning of verwerking vergt; de
moeilijkheidsgraad sluit aan bij de capaciteiten van het grootste potentiële
kijkerspubliek, namelijk kinderen en jeugdigen (vandaar: infantilisering van de
cultuur). Daar komt nog bij dat via bekabeling en satellieten ook buitenlandse zenders
inspanningen leveren om het kijkerspubliek te veroveren, waardoor onze cultuur niet
alleen overspoeld wordt door produkten van een laag niveau, maar bovendien door
programma's die niet uit ons eigen cultureel patrimonium stammen. Men vreest voor
de ‘amerikanisering’ van onze cultuur, die ertoe zal leiden dat onze culturele eigenheid
verdwijnt, en dat we allemaal tot homogene massaprodukten naar Amerikaans model
gereduceerd worden. De mens wordt m.a.w. herleid tot de modale kijker, tot een
massaprodukt zonder uniciteit of eigen identiteit.
Ook hierbij kan opgemerkt worden dat deze nivellering en homogenisering van
de mens tot consument met gemiddelde eigenschappen niet door de TV in onze
cultuur wordt ingevoerd, maar inherent is aan de moderne (consumptie)maatschappij
zelf. Niet alleen TV-programma's, maar ook modekleding, fast-food, fitness,
design-interieurs, digitale uurwerken en electronische snufjes worden ons
opgedrongen; we worden aangezet tot massale consumptie, met als gevolg dat we
met zoveel mogelijk hetzelfde dragen, eten, zien, doen en verlangen. Wanneer de
critici (o.m. de reclame als uiting van) de beeldcultuur aanwijzen als oorzaak van
deze ontwikkeling, herleiden zij echter een complexe samenhang al te gemakkelijk
tot een lineaire causaliteit. De reclame kan inderdaad gezien worden als een exponent
van de beeldcultuur die via flitsende en visueel aantrekkelijke beelden de kijker op
onkritische wijze een oppervlakkig beeld van een droomwereld voorhoudt, maar
tegelijk is zij ontegensprekelijk ook een uiting van de moderne, met
beheersingsstreven gepaard gaande rationaliteit die in onze cultuur domineert, en
die door de critici impliciet nog steeds als ideaal gehanteerd wordt. De beeldcultuur
is niet iets wat van buitenaf ons cultuurideaal bedreigt, maar vormt veeleer de
weerspiegeling van (ongewenste?) ontwikkelingen die voortvloeien uit de wijze
waarop dat ideaal zelf geformuleerd is.
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Indoctrinatie, manipulatie en de mogelijkheid van kritiek
Een vooronderstelling die eigenlijk aan de basis ligt van alle vorige karakteriseringen
van de TV, is dat ze het denken en handelen van de mensen op een onbewuste manier
beïnvloedt. De wijze waarop het medium de dingen toont, de code, wordt door de
kijkers overgenomen, bepaalt hun omgang met de werkelijkheid, en doet dat
bovendien op een niet-expliciete wijze, zodat afstandelijkheid en een kritische houding
uitgesloten zijn. Ook deze vooronderstelling dient men kritisch te bekijken.
Ten eerste berust deze voorstelling van zaken op een nogal simplistische opvatting
m.b.t. de interactie tussen het handelen en denken van mensen en (invloeden uit) hun
omgeving. Het model van leren (verandering in denken en handelen) dat hier
gehanteerd wordt, is dat van overdracht, imitatie of socialisatie. Dit model heeft geen
oog voor de omstandigheid dat handelen en denken altijd tot stand komen in een
concrete situatie waarin zeer verschillende elementen en complexe interacties een
rol spelen, en dus niet louter een opvoering of uitvoering zijn van verworven schema's.
Ten tweede is het verband tussen TV-kijken en de wijze van omgaan met de
werkelijkheid niet per se een lineair causaal verband. Het is immers best mogelijk
dat sommige mensen meer dan anderen naar TV kijken omdat dit goed aansluit bij
hun wijze om de werkelijkheid te benaderen, in dit geval zou de causale relatie (zo
die er al is) omgekeerd moeten worden. Daarenboven kunnen er altijd ook andere
variabelen zijn die een samenhang mede verklaren.
Ten derde, en dit is van groter belang, is met het aanwijzen van een dergelijk
verband nog niets gezegd over de wijze waarop dit beoordeeld moet worden. De
kritiek komt meestal hierop neer dat door (of met) de beeldcultuur een type van
discours verloren gaat dat de kenmerken heeft van een logisch-discursieve redenering,
die een kritische houding bij de toehoorder oproept. Kortom, een discours dat de
eigenschappen vertoont van wat tot nog toe steeds als ideaal van rationaliteit en
mondigheid gold. Het nieuwe type van discours is oppervlakkig, gefragmenteerd,
berust enkel op schone schijn, leidt tot verstrooiing in plaats van tot kritische
bewustwording. Het is m.a.w. in strijd met het ideaal van de moderne, geëmancipeerde
mens dat in deze discussie impliciet als normatief referentiepunt gehanteerd wordt.
Het probleem is echter dat die norm, dit ideaal van de Mo-
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derniteit zelf helemaal niet eenduidig is, maar een ronduit ambigu karakter vertoont.
De term ‘moderniteit’ heeft immers, historisch beschouwd, een dubbele betekenis.
Men dient dan ook twee concepten van moderniteit te onderscheiden (zie o.m.
Verschaffel en Heynen6), nl. een programmatisch en een transitorisch concept, die
beide voortvloeien uit de ervaring van het zich voortdurend transformeren en
ontwikkelen van de wereld. In de programmatische visie domineert een teleologische
geschiedenisopvatting, waarin de nadruk ligt op emancipatie als vooropstaand doel
van de geschiedenis, op het streven de toekomst te beheersen, en op de vooruitgang
op weg naar de realisatie van dit project. In het transitorische concept daarentegen
staat de ervaring van het voorbijgaande, het onbestendige, vluchtige, contingente,
wisselende centraal. Dit concept heeft vooral oog voor het vergankelijke en
vervloeiende aspect van de moderniteit, zonder dit aan een bepaalde eindtoestand of
aan een doelgericht vooruitgangsstreven te koppelen. De TV nu, zo zouden we willen
poneren, kan met recht beschouwd worden als emanatie en zelfs als culminatiepunt
van de moderniteit, en wel in de dubbele betekenis: ze beantwoordt aan de
transitorische conceptie van moderniteit, toont ons een versnipperde en flitsende
werkelijkheid die in wezen verschijning is; tegelijkertijd is ze de exponent van de
programmatische conceptie, van de wijze waarop in onze cultuur het
vooruitgangsstreven gerealiseerd is en wordt. Het leven van de moderne mens wordt
bepaald door de coördinaten van autowegen, netwerken, satellieten, mode, reclame,
telecommunicatie, snelheid, massaconsumptie, rages... Die ontwikkelingen zijn het
resultaat van het streven naar beheersing van de werkelijkheid waarmee het
logisch-conceptueel en wetenschappelijk denken gepaard gaat, en van een
allesoverheersend streven de toekomst gestalte te geven, waarbij kennis als hoogste
goed wordt beschouwd, kennis macht is en tijd in termen van geld (dus macht) wordt
uitgedrukt. Het ontstaan en de ontwikkeling van de nieuwe media, en in de eerste
plaats de TV, zijn in zeker opzicht ook het produkt (en niet de oorzaak) van deze
constellatie; de televisie reflecteert eigenlijk de aldus tot stand gebrachte
werkelijkheid, houdt ons a.h.w. een spiegel voor. Men zou hieruit kunnen concluderen
dat de TV ons toch niet zo'n vals beeld van de realiteit geeft als haar critici beweren,
en dat de roep om een kritische houding dus enigszins gerelativeerd mag worden7.
We zouden echter nog verder willen gaan door te stellen dat de TV als een ‘modern’
kunstwerk opgevat kan worden: moderne kunst is in de woorden van Adorno ‘kunst
van het verst gevor-
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derde bewustzijn, waarin de meest geavanceerde en gedifferentieerde procédé's met
de meest geavanceerde en gedifferentieerde ervaringen samensmelten’. En volgens
Adorno zijn deze ervaringen als maatschappelijke ervaringen kritisch8. In de lijn
daarvan zouden we willen stellen dat juist de TV in een zeker opzicht een kritische
houding tegenover de maatschappelijke werkelijkheid oproept en misschien zelfs
mogelijk maakt. Immers, door de hierboven vermelde ontwikkelingen op een radicale,
onverbloemde wijze te belichamen, door dus eigenlijk ‘absolument moderne’
(Rimbaud) te zijn, slaagt zij erin de moderne mens uit zijn dogmatische sluimer te
wekken. De enorme aandacht voor en de grote bekommernis om de beeldcultuur
(soms tot op het doemdenken af: we amuseren ons kapot), wijzen erop dat de feitelijke
ontwikkelingen en uitingen van onze cultuur niet langer als vanzelfsprekend aanvaard
worden.

Tv: verval of culminatie van cultuur?
In het voorgaande hebben we gesteld dat de kritiek die vanuit verschillende
invalshoeken op de beeldcultuur wordt geuit en die hierop neerkomt dat de
mediatisering de oorzaak is van het verdwijnen van (de cultuur van) het rationele
discours, om diverse redenen sterk in vraag gesteld moet worden. Ten eerste wordt
in die kritiek meestal een complex geheel van ontwikkelingen tot een eenvoudig
causaal verband herleid, waarbij bovendien iets als oorzaak wordt aangeduid wat
evengoed als gevolg zou kunnen worden beschouwd. Ten tweede, berust die kritiek
op een onkritische assumptie van de wetenschappelijke en discursieve rationaliteit
als normatief model voor de cultuur. En, tenslotte, zien de critici niet dat zij door het
afwijzen van de TV (die toch eigenlijk een produkt van de moderne cultuur is) in
een poging dat normatieve model te redden, eigenlijk slechts een symptoom bestrijden
maar de diepere oorsprong van die ontwikkelingen buiten beschouwing laten.
Vanzelfsprekend bewijst de ongeldigheid van de kritiek op de beeldcultuur nog
niet de waarde van die beeldcultuur. Het enige zinvolle besluit is dat er nood is aan
een ernstige herneming van de discussie. Blijkbaar doen zich in onze samenleving
een aantal ontwikkelingen voor die hun expressie vinden in de beeldcultuur (op grond
daarvan kan men misschien wel stellen dat onze cultuur als geheel een beeldcultuur
aan het worden is). Wat de betekenis van die ontwikkelingen is, kan niet langer
beoordeeld worden vanuit het norma-
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tief perspectief van het logisch-rationeel discours. Het is immers juist de
verabsolutering van dit type discours die geleid heeft tot de maatschappelijke
ontwikkelingen die door de TV worden weerspiegeld. De kritiek dient zich dan ook
op die ontwikkelingen te richten. Inzoverre de beeldcultuur lijkt uit te monden in
een teloorgang van het klassieke cultuurideaal, is zij misschien juist de expressie van
een vorm van rationaliteit die tot haar eigen failliet heeft geleid. Op grond van het
feit dat de TV ons confronteert met de onhoudbaarheid van een aantal premissen die
aan de basis lagen van het klassieke concept van rationele cultuur, kan men haar
zelfs een kritische functie toeschrijven9. Het komt er dus op aan de boodschap van
de TV ernstig te nemen, haar niet te willen verwerpen of binnen het klassieke model
te recupereren, maar over het fenomeen mediatisering te reflecteren vanuit de
uitdaging die het stelt aan onze klassieke concepten. Die reflectie moet uitgaan van
het feit dat, ten eerste, onze werkelijkheid blijkbaar geëvolueerd is tot een
versnipperde, haastige en ongrijpbare werkelijkheid die zich niet (langer) op adequate
wijze door onze kenniscategorieën laat bemeesteren; ten tweede, wij door de heersende
cultuur blijkbaar tot passieve consumenten met zeer modale eigenschappen herleid
zijn en dus nood hebben aan andere wijzen om ons als persoon te profileren, en, ten
derde, de grenzen tussen het beeld en de werkelijkheid vervaagd zijn en wij dus
andere maatstaven zullen moeten zoeken om fenomenen te beoordelen10.
Eén van de vragen die zich naar onze mening bijvoorbeeld stelt, is of de TV een
basis kan bieden voor het ontstaan van een nieuwe, aan de huidige maatschappij
eigen vorm van openbaarheid, naar analogie van de liberale, burgerlijke openbaarheid
die gebonden was aan de mercantilistische fase van het kapitalisme én aan de uitbouw
van het perswezen11. Die pers informeerde in eerste instantie slechts over
bedrijfsmatige, commerciële aangelegenheden, over faits divers en verordeningen
van de overheid, maar creëerde zo een publiek dat van bij de aanvang een leespubliek
was. De verdere ontwikkeling, waarbij de reproduktie van het leven steeds meer de
grenzen van de huishoudelijke sfeer oversteeg en de overheid steeds meer in het
private domein ingreep, droegen bij tot de ontwikkeling van dat publiek tot een
kritisch, ‘räsonierendes Publikum’, waardoor ook de pers allengs een specifiek
kritische betekenis kreeg. De vraag zou dus kunnen zijn of een analoge ontwikkeling
van een nieuwe openbaarheid vanuit een ‘kijk’-publiek denkbaar is.

Eindnoten:
1 M. Jay, Adorno, Cambridge, Mass., 1984, p. 15.
2 De wijze waarop het als ideaalbeeld en norm fungerende type van discours door b.v. Postman
wordt gekarakteriseerd, maakt duidelijk dat dit type wordt opgevat naar het model van het
wetenschappelijk denken. Wanneer we in dit artikel over ‘de wetenschappen’ spreken, dan
verwijzen we daarmee niet naar een specifieke maatschappelijke praktijk (het
wetenschapsbedrijf), maar wel naar het wetenschappelijk discours dat sedert de Aufklärung tot
prototype van redelijkheid verheven is. Zie N. Postman, Wij amuseren ons kapot. De
geestdodende werking van de beeldbuis, Baarn, 1987, p. 68.
3 Het gaat niet zozeer om een reflexief bewustzijn, maar eerder om een pre-reflexief, op het
niveau van de ervaring gesitueerd praktisch bewustzijn.
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4 We verwijzen hier niet naar het onderscheid tussen een bepaald ding en een concreet (b.v.
audiovisueel) beeld van dat ding (een beeld in de zin van afbeelding, reproduktie of weergave),
maar wel naar het onderscheid tussen een concreet voorwerp (dat hetzij een ding, hetzij een
beeld van dat ding in de hierboven aangegeven betekenis kan zijn) enerzijds, en het beeld dat
wij ervan hebben, onze toegang tot dat concrete voorwerp anderzijds.
5 Anderzijds wordt dit aspect van de beeldcultuur door de verdedigers ervan verantwoord door
te wijzen op het feit dat sinds Einstein ook in de wetenschap het lineaire, rechtlijnige denken
genuanceerd werd. Maar ook hier wordt de wetenschap nog als normatief perspectief ter
beoordeling van de beeldcultuur ingeroepen. Zie b.v. P. Bottelberghs, Beeldcultuur: evolutie
en toekomst, in Vorming, 1990 (5), nr. 4, pp. 254-255.
6 H. Heynen, Architectuur tussen moderniteit en wonen. Notities naar aanleiding van Adomo's
Aesthetische Theorie, in Archis, 1990, nr. 1, p. 42. Bart Verschaffel, Postmoderniteit, in Bart
Verschaffel, De glans der dingen, Mechelen, 1989, pp. 43-60 en Bart Verschaffel,
Postmoderniteit en kunst, in Streven, dec. 1988, pp. 239-252.
7 Uiteraard willen we hiermee niet opnieuw het onderscheid tussen een subjectief beeld van de
werkelijkheid en een los van het subject bestaande werkelijkheid invoeren; wat we bedoelen is
dat de TV een weergave, een afbeelding biedt van de werkelijkheid zoals we die ervaren. Zie
ook noot 4.
8 T.W. Adorno, Aesthetische Theorie, Frankfurt am Main, 1989, p. 57.
9 Adorno zelf oordeelde zeker niet zo positief over het kritisch potentieel van de ‘cultuurindustrie’;
hij zag echter een mogelijkheid tot negatie van de ‘Verblendungzusammenhang’ van de moderne
maatschappij in het feit dat de escalatie van ideologisch en psychologisch gecontroleerde
overheersing ‘wel eens zou kunnen eindigen in plots bewustzijn van de onwaarheid van de
betovering’. Wij menen dat dit precies het effect van de TV is (T.W. Adorno, Freudian Theory
and the Pattern of Fascist Propaganda, 1957, p. 137, in H. Areto & E. Gebhardt (eds.), The
Essential Frankfurt School Reader, Oxford, 1978.
10 Adorno koppelt het ‘absoluut moderne’ karakter van kunst niet alleen aan de onontkoombaarheid
van de historische ontwikkelingen (waardoor er dus eigenlijk geen andere mogelijkheid is dan
die te aanvaarden), maar legt hierin ook juist haar kritische potentieel, want ‘datgene valt pas
ten offer aan de historische tendens wat niet met haar te maken zou willen hebben’. T.W.
Adorno, Kritische modellen. Essays over de veranderende samenleving, Amsterdam, 1977, pp.
19-20.
11 J. Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, Berlin, 1962.
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Voltooid mijn monument. Een driedelig reisessay (III)
Vittoriale
Luc Devoldere
‘Tutto, infatti, è qui da me creato o trasfigurato. Tutto qui mostra le
impronte del mio stile, nel senso che io voglio dare allo stile. Il mio
amore d'Italia, il mio culto delle memorie, la mia aspirazione all’
eroismo, il mio presentimento della Patria futura si manifestano qui
in ogni ricerca di linea, in ogni accordo o disaccordo di colori’1.
Gabriele d'Annunzio
‘Gabriele d'Annunzio, na de terugkeer uit Fiume, en na het bezoek enkele villa's van
ex-vijanden aan het Gardameer, koos de eenzaamste en meest rustige uit en, op
perfect legale manier, huurde hij haar van de inbezitnemer, wonend in Brescia’. Met
dit perscommuniqué uit 1921 - door d'Annunzio zelf opgesteld! - begint in
d'annunziaanse dubbelzinnigheid de laatste en pijnlijkste periode uit het leven van
de dichter: aan het Gardameer koos hij de eenzaamste villa uit... om ze aan de wereld
te verkopen, hij koos de stilte... om al het lawaai te maken waartoe hij nog in staat
was.
De bezetting van Fiume, nu Rijeka in Joegoslavië, tussen 12 september 1919 en
18 januari 1921, was d'Annunzio's late hoogtepunt, de akmè van de condottiero die
sinds 1915 ter zee en in de lucht furore had gemaakt met meestal nutteloze, maar
grandioze raids. Daar, in Fiume, had de eenogige oorlogsheld - bij een bruuske
vliegtuiglanding verloor hij zijn rechteroog - alles: een groot moment, een leger
Arditi achter zich en een stad die luisterde naar zijn beroezende retoriek. De grote
symfoniedirigent van de massa's zoals Toscanini hem vol bewondering noemde, liet
zich (O vanitas!) meeslepen door het applaus. De vates droomde van een Nieuwe
Orde, en schreef een lyrische, op middeleeuws corporatisme geïnspireerde constitutie
voor de stad die ondertussen een bordeel vol venerische ziekten, viriele camaraderie
en cocaïne werd. De Poëzie werd Actie - even: groots
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1. Mussolini met bolhoed en Gabriele d'Annunzio op het Gardameer aan boord van de M.A.S. Een
Colleoni met bolhoed, de leerling die beleefd, maar met ingehouden verveeldheid en minachting
luistert naar de leraar, een orerend, ineengestuikt en afgetakeld mannetje.

en grotesk. Lenin zag vanuit Rusland in d'Annunzio een authentieke revolutionair
die via Fiume de revolutie in Italië kon brengen. De wereld keek toe, maar de grote
mogendheden gaven geen krimp, en lieten zelfs Italiaanse oorlogsbodems op de duce
schieten. D'Annunzio moest inbinden, en kreeg een eervolle aftocht. De 19e eeuw
was definitief voorbij.
Na Fiume kon voor de achtenvijftigjarige niets anders meer volgen dan de afgang
en de organisatie van zijn mythe. In 1919 was de redacteur Mussolini nog niet zo
groot als d'Annunzio: ‘Sono ai vostri ordini’ klonk het nog serviel vanop de
voorpagina van zijn krant. Maar d'Annunzio miste zijn afspraak met de geschiedenis.
Omdat de geschiedenis treuzelde? Omdat hij te moe was? Mussolini verried hem op
het kritieke moment. Fiume was in wezen niets meer dan een ongewilde generale
repetitie voor Mussolini's mars op Rome in '22. Daar was d'Annunzio niet bij. Als
Mozes zag hij het Beloofde Land, maar hij zou er geen rol meer spelen. Amoveatur
ut promoveatur: d'Annunzio trok zich terug (werd teruggetrokken) om zichzelf te
promoveren, te promoten, zoals dat nu heet. Zijn nederlaag zou hij omzetten in een
overwinning: zijn Vittoriale wordt een memoriaal van een leven. In werkelijkheid
was d'Annunzio een gevangene van het regime die
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het regime angst bleef aanjagen. Mussolini koesterde altijd de onuitgesproken vrees
dat de charismatische cycloop nog een putsch zou ondernemen. De laatste officiële
maîtresse van d'Annunzio, Luisa Baccara, die vanaf Fiume tot de dood van de dichter
in '38 bij hem bleef, spioneerde in de latere jaren voor de Duce, toen ze al lang een
gouvernante was geworden. De verhouding met Mussolini zou altijd gespannen
blijven. Nu en dan kwam de Duce d'Annunzio aan het Gardameer opzoeken. In de
M.A.S. 96, de snelle anti-onderzeeër-motorboot, waarmee de dichter in 1918 een
eclatante provocatie had uitgevoerd, doorkliefden ze dan het vredevolle azuur van
Garda. Meren zijn compromissen tussen zeeën en rivieren, beweerde Mussolini. Een
onthullende foto toont hem aan boord van de M.A.S. Een Colleoni met bolhoed, de
leerling die beleefd, maar met ingehouden verveeldheid en minachting luistert naar
de leraar, een orerend, ineengestuikt en afgetakeld mannetje.
Toch was het fascisme de banale, ordinaire karikatuur van d'Annunzio's grandezza.
Proza in plaats van poëzie, cynisme in plaats van idealisme: dat vond d'Annunzio.
Laat ons zeggen dat het dannunzianesimo (de receptie van d'Annunzio, de retoriek
van zijn epigonen) een matrix was van het fascisme, en dat de stijlarme, bijna
efficiënte orde de stijlvolle onbekwaamheid van de dandy verving. U weet wel: de
tijd toen de treinen op tijd reden... maar dat is stof voor een ander essay.
D'Annunzio mocht ondertussen fulmineren. Hij werd repressief tolerant
opgevangen. Het regime kocht hem af met telkens weerkerende donaties. De nationale
bard was een mafioso in de luxecel van een gevangenis. Maar er is altijd nog de
ironische geschiedenis. Op het einde van de oorlog zou de gevallen en weer opgeviste
Duce de gevangene zijn van de Duitsers in de Villa Feltrinelli, in Gargnano, Salò,
enkele kilometers voorbij het Vittoriale.
Wie was d'Annunzio? Op zijn zestiende een dichter uit de provinciale burgerij. Op
zijn achttiende een journalist die de chronique mondaine et scandaleuse van Rome
verzorgde. De journalistiek zou de provinciaal beroemd maken en zijn carrière
lanceren. Een carrière als romancier, dramaturg, filmscenarist, erotomaan, echtbreker
uit obsessie en ontrouw minnaar uit principe, schuldenaar, parlementslid van rechts
die op een dag uitzwenkt naar links, orator en Comandante - de titel die deze
onregelmatige soldaat tot op het einde voor zich bleef opeisen. Klein (1m 64) en
vroeg kalend, werd hij een Adonis
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2. De schoorsteen van het Oratorio dalmatico

3. Het blauwe bad

voor alle vrouwen tot wie hij het woord richtte.
Mario Praz noemt hem de meest monumentale figuur van de Europese ‘Decadentie’,
maar van een schizofrene soort. D'Annunzio is decadent en barbaar, estheet en
primitief, modebepalende dandy en wrede condottiero. Zijn eruditie is altijd gestolen,
zijn cultuur is vernis. Hij blijft een parvenu, een Abruzzees die Toscaan en een Italiaan
die Parisien wordt. Deze kameleon, die morele anarchie en generositeit, genie en
platitude, pure lyriek en lege woordhulzen aan elkaar paart, zou eindeloos aftakelen
in het Vittoriale. Officieel erkend, maar geïsoleerd, rijgt hij aanvallen van misantropie
aan georkestreerde bezoeken en overjaarse verleidingspogingen van nieuwsgierige
bewonderaarsters. Achter de stoïcijnse melancholie waarmee hij volgens de
hagiografie zijn laatste jaren doorbracht, ging vaak een schreeuwende, rondkruipende
oude man in pyjama schuil, die gras at. D'Annunzio wachtte, aangespoeld in zijn
uitdijend Vittoriale, op de dood, ‘ma non fra le lenzuole’, maar niet tussen de lakens,
en zou op 1 maart 1938, de laatste dag van carnaval, alsnog zijn zin krijgen.
Het Vittoriale bleef overeind als de postume wraak van de uitgerangeerde
Comandante, die bij gebrek aan een grote scène zijn huis tot etalage had uitgeroepen.
D'Annunzio zette zijn leven op in een museum, en benoemde zichzelf tot suppoost,
om het nageslacht naar zichzelf en, later, naar zijn graf te lokken. Daarom liet hij in
1923 al bij notariële akte het Vittoriale over aan Italië, om preciezer te zijn,
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aan de Italianen. Daarom stelde hij zijn Nachlass veilig door de begiftigde moreel
te verplichten zijn monument mee te slepen en te onderhouden. Hij geeft, en blijft
vasthouden, zich vasthouden: Io ho quel che ho donato is niet voor niets zijn
lijfspreuk. Natuurlijk is d'Annunzio auctor. De architect van dienst, Carlo Moroni,
is een loyale factotum die de ‘vecchia casa colonica e parrochiale’ (dichters woorden)
zal omtoveren tot het Vittoriale, een operatie die tot lang na de dood van de dichter
aansleept, en een symbolisch einde kent in 1963, wanneer de resten van de vates
worden overgebracht naar zijn eindelijk afgewerkt mausoleum.
Ik was 's avonds in Gardone di sopra aangekomen. Een trein uit Triëst, een boot die
niet uitvoer, en een bus die uitkomst bood. Het was somber en regenachtig. Achter
de parochiekerk van San Niccolo heb je een bel vedere op het Gardameer. Het azuur
was grijs onder een vervaarlijk donkere hemel met strepen lucht. De bergen stonden
in de wolken. Garda in april is als Garda in november: een decor net voor of net na
een historische gebeurtenis. In het kleine Gardone is de verlatenheid nog intenser,
omdat het d'Annunzio-toerisme hier met de morgen komt en 's avonds verdwijnt. In
het huiselijke hotelletje recht tegenover de ingang van het Vittoriale vond ik een
kamer en enkele oude Italianen. Natuurlijk hadden ze de Comandante nog gekend!
Hij verliet de villa alleen in wagen met chauffeur, deelde fooien uit van 100 lire, en
gaf de pastoor royale aalmoezen voor armen en weduwen. Mussolini was bij de
begrafenis en deed vanop de balustrade aan het kerkplein de massa die hem wou
toejuichen zwijgen. O tempora o mores! De volgende morgen sta ik aan te schuiven
tussen schoolgaande Italiaanse cohorten die hier een rite de passage komen opvoeren.
Luidruchtig, opzichtig, onbeschreven, candide in hun onwetendheid, zijn deze frisse
barbaren me dierbaar.

Redundantie
D'Annunzio liet de eenvoudige voorgevel van Villa Cargnacco opdirken met
wapenschilden, motto's en bas-reliefs. Boven de deur leest men Clausura, fin che
s'apra - Silentium, fin che parli, maar het klooster is opengegooid en iedereen babbelt
hier.
De museale discipline van het Vittoriale is surrealistisch: de bezoekers worden
per contingent binnengelaten en krijgen een lokale nimf mee die in de ene kamer na
de andere met verveelde maar militaire routine haar bandopnemer een nummertje
laat opvoeren. Het
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ritme van deze geleide wandeling is hels. Je mag het huis zien, maar nergens bij stil
blijven staan. Het zou d'Annunzio bevallen zijn. Je krijgt nergens genoeg en je ziet
gerecht na gerecht voorbijschuiven. De Cena Trimalchionis van de
binnenhuisarchitectuur: chinoiserie en heiligenbeeldjes, brons en glaswerk, marmeren
of plaasteren kopieën van antieke en andere beelden (alle clichés zijn voorhanden:
Apollo's, paardekoppen van het Parthenon, een Antinoös in een nis! en slaven van
Michelangelo), (wand)tapijten, schilderijen, kussens, keramiek, vazen en borden, art
déco en boeddha's. Kortom: bric à brac, antiek en rommel, ontelbare bibelots en
gadgets in een horror vacui opeengestapeld. In bijna alle kamers en gangen boeken
- 33.000 in totaal - en motto's, epitafen, titels, verzen en citaten op muren,
dwarsbalken, zolderingen, spiegels en deuren. Redundant als ‘Ottima è l'acqua’ (van
Pindaros) boven het blauwe (!) bad. Eigenzinnige correcties op de theologie van de
zonde als ‘Cinque le dita e cinque le peccata’: voor elke vinger een hoofdzonde, dus
min de luxuria en de avaritia! Programmaverklaringen als ‘Genio et voluptati’ en
‘Hoc opus, hic labor est’. Dat laatste vind je boven de deur van d'Annunzio's
studeerkamer. Die deur is met opzet laag gehouden, want wie studeren gaat, buige
het hoofd! En nog een oneliner van da Vinci boven een boekenkast: ‘Se tu vuoi che
la tua casa ti paia grandissima pensa del sepolcro’. Denk aan het graf... Zo gaat het
verder in dit regno d'ombra zoals de dichter zijn huis noemde. De gids leidt, een
stem commentarieert, de rituele inwijding vordert. Wij schuifelen onder de indruk
verder. Buiten bestaat niet meer. Tot we er weer worden afgeleverd, met knipperende
ogen.
Naast deze omgebouwde en volgestouwde Hades liet d'Annunzio een woning
oprichten om er zich definitief in terug te trekken. Maar dit Schifamondo, ‘Walg voor
de wereld’, werd nooit bewoond. Nu herbergt het, ironisch genoeg, het eigenlijke
museum van het Vittoriale. Manuscripten, autografen, brieven, foto's en twee zalen
voor de twee pijlers van het Vittoriale: Luisa Baccara en de architect Moroni.
Het uitgestrekte park rond de villa herbergt tastbare herinneringen aan d'Annunzio's
heldendaden. Daar stoot je bijvoorbeeld op een half oorlogsschip, de Puglia, die de
Comandante in Fiume ter hulp kwam. De kruiser ligt ingewerkt in de helling, de
boeg trots priemend in de richting van de Adriatische zee.
In het auditorium, een rotonde voor conferenties, tentoonstellingen en concerten,
hangt in de koepel de fragiele tweedekker waarmee d'Annunzio, samen met vijf
andere toestellen, op 9 augustus 1918 de
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raid op Wenen uitvoerde. Padova-Wenen-Padova: 1100 km in 6 uur 40, niet om
bommen te gooien, maar om de Weners te vergasten op een manifest dat in
chevalereske stijl hen voor de nakende, onoverkomelijke nederlaag moest
waarschuwen. De bezoeker kan niet anders dan denken aan de tentoonstelling over
het futurisme in Venetië, enkele jaren geleden. Toen hing in de overdekte cortile van
Palazzo Grassi ook een vliegtuig. De complexe en dubbelzinnige relatie tussen
d'Annunzio en de futuristen is een apart essay waard. Ze vonden elkaar in hun lof
voor de oorlog (sola igiene del mondo!) en de snelle machine. De primitiviteit van
de Abbruzzees raakt hier de verse barbaarsheid van de avant-garde. Maar daar bleef
het bij. De dichter hield niet van Marinetti, die hem de ‘decadente kampioen van
erotomaan Italië’ had genoemd. Marinetti verzeilde nochtans ook in Fiume en oogstte
er successen met het declameren van verzen op straat en het spelen van woordloos
theater. De monarchistische Comandante zette de republikeinse futurist de stad uit,
die nota bene ook om svaticanimento schreeuwde, de de-vaticanisering van de natie
en de verdrijving van de paus.
Het Vittoriale bezit nog machinerie, die eens avantgardistisch was, en nu hopeloze
melancholie uitstraalt. Onder een afdak zijn twee auto's gestrand: de Fiat tipo 4,
waarin de condottiero de ‘mars’ op Fiume leidde en een Isotta Fraschini, zijn laatste
wagen. Hogerop is een hangar speciaal gebouwd rond de M.A.S. 96, de Motoscafo
Anti Sommergibile, een kleine ultrasnelle anti-onderzeeër-motorboot waarmee
d'Annunzio in 1918 de baai van Buccari in Istrië binnensloop. Bij gebrek aan te
ondermijnen vijanden liet hij drie flessen te water met de Italiaanse vlag en het
geschreven, gloriërende bewijs van het bravourestuk. Er zou veel te zeggen zijn over
dit soort Don Quichoterie die verbaal altijd nog eens wordt overgedaan, maar één
ding is zeker: aan fysieke moed ontbrak het de man niet. Het was met één oog, en
op gevaar af het andere te verliezen, dat hij vrijwilliger was voor Buccari, meedeed
aan bombardementsvluchten en naar Wenen vloog.
Ik kijk tot ik de Comandante en Mussolini zie zitten op de smalle banken van de
M.A.S. tijdens hun tochten op het Gardameer.

Een voorafschaduwing van het postmodernisme
Het wordt tijd enkele stellingen te wagen. Mario Praz noemde het Vittoriale de
‘definitieve monumentale expressie van het decadentisme’.
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Ik zou verder gaan en het Vittoriale een monumentale voorafschaduwing noemen
van het postmodernisme. In Gardone triomfeert namelijk een fundamenteel
postmodern dogma: de nevenschikking. Het Vittoriale kent geen onderschikking,
geen ondergeschiktheid aan een leidinggevende idee, geen authentieke stijl. In het
Vittoriale verdwaal je, verlies je houvast. Het enige vaste punt zou d'Annunzio zelf
kunnen zijn, maar mensen, dode mensen leveren geen vast punt op, scheppen geen
eenheid. Ook het boek doet dat niet: omdat boeken bij d'Annunzio thuis overal zijn,
zijn ze nergens.
Het Vittoriale is niet alleen een materiële nevenschikking van bibelots, boeken,
kitsch, kunst en machines; het is ook een nevenschikking van stijlen. De stijl van dit
huis is zijn stijlloosheid, bric à brac als stijl: een eclectisch en citerend nebeneinander.
De mitrailleur naast de Apollo is de samenvatting van het Vittoriale, waar geen enkel
stuk mocht worden verplaatst. Orders van de Comandante: ‘In deze rangschikking
heeft alles zijn betekenis’. Dat wil zeggen: niets heeft nog betekenis. Alles kan met
alles in verband worden gebracht. De wilde associatie heerst. De M.A.S. wordt voor
d'Annunzio Memento Audere Semper, de zoveelste geaccapareerde wapenspreuk:
een Latijnse liburne en/of een golvenklievende wapenleuze? Betekenissen verglijden,
voorlopige interpretaties worden weer tekens die nieuwe associaties vorderen enz.,
ad infinitum, in een oneindige semiosis. In het Vittoriale sluimert de associatitis, die,
consequent doorgetrokken, eindigt in de videoclip of de reclamecampagne van een
tabaksmerk, dat aforismen, maximes en opgepoetste clichés zinloos plaatst naast de
naam en de afbeelding van het tabakszakje.
De stellingen: in het Vittoriale verwordt de cultuur tot lifestyle (de dichter gaf zijn
naam aan een eau de toilette), de passie tot mode, de kunst tot de structurele leugen
van de kitsch. Kitsch moet het hebben van massale aanmaak, uitgevoerd door
machines. D'Annunzio gebruikte en verheerlijkte de machine. Zijn Apollo's zijn de
vaders van de schijfwerpers van Miro in de omhooggevallen Vlaamse tuinen.
En dit: in het Vittoriale verwordt de woordcultuur tot reclametekst. Het motto, de
wapenspreuk worden door hun inflatie tot slogans die slechts één doel hebben: de
marketingpolitiek dienen van de ex-journalist. Het te verkopen produkt heet
d'Annunzio. In Gardone is het verbluffende retorische talent van d'Annunzio rijp
voor de publiciteitscultuur: de agora maakt zich definitief klaar voor de markt.
En dit nog: in het Vittoriale verwordt de aristocratie tot burger-
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4. Het auditorium

5. Het mausoleum

lijkheid, de 19e eeuw wordt de 20e. D'Annunzio's leven is nochtans de illustratie van
de ambitieuze burger die aristocraat wil worden. Zijn mondaine, journalistieke
kronieken over de ruisende stoffen en hoeden van de Romeinse edelvrouwen in hun
karossen langs de Corso, moesten hem sociaal omhoogschrijven. Wat ze ook deden.
Zijn hooggegrepen huwelijk met de hertogelijke Maria Hardouin was niet meer of
minder dan een inbraakpoging in de onbereikbaar gewaande hogere klasse. Boeken,
toneelstukken en overspel moesten hem daar houden. De oorlog en Fiume zorgden
voor het decor dat de chevalereske condottiero nodig had. Maar als hij in 1929 de
langbegeerde opneming in het Walhalla krijgt - de koning verleent hem de titel van
Principe di Monte Nevoso - loopt het mis. D'Annunzio, eeuwige verspiller en
schuldenaar, die zijn nostalgia naar luxuria in zijn romans had geprojecteerd, kon
zijn obsessieve drang naar bezit in het Vittoriale de facto waarmaken en etaleren.
Praz zag het juist. D'Annunzio heeft de wereld van de zintuigen, die voorbijging, in
de vuist gehouden, niet onder de vorm van woorden, zoals vroeger, maar onder de
vorm van dingen. De appetijt naar bezit en dat bezit zelf gaven hem de illusie dat hij
nog jong was, de levenswarmte nog voelde. Exegi monumentum. Io ho quel che ho
donato. Maar de accumulatie van dingen, het volstouwen van huis en park maakt
hem tot een bourgeois.
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Bezit is voor d'Annunzio nooit de nonchalant beleefde vanzelfsprekendheid geweest
die het voor de echte aristos is. Het is tragisch dat van de mens d'Annunzio, die
ontegensprekelijk zijn momenten van grandezza heeft gekend, alleen de mediocre,
stofferige, volgestouwde coulissen overblijven.

Een graal
Op het hoogste punt van het domein bouwde de architect na de dood van d'Annunzio
een openluchtmausoleum van wit marmer, een Romeinse grafheuvel met drie
Danteske kringen. Het geheel ademt de kille megalomanie van fascistische
architectuur. De Comandante rust er in een hoge sarcofaag, omringd door tien
legionairs uit Fiume, als Arthur te midden van de ridders van de Ronde Tafel. Je kan
er ongehinderd uitkijken over het Gardameer.
Het kon niet anders of d'Annunzio moest hier sterven en begraven worden, om
als relikwie uit te torenen boven zijn frenetiek opgehoopte relikwieën, als mummie
boven de mummies. Deze sarcofaag is het sluitstuk van het Vittoriale, de sinistere
apotheose van deze schepping. Pius II stierf in Ancona en ligt begraven in een kapel
in Rome. Hadrianus ging dood in Baiae, en is nergens meer te vinden. Het geeft
niets. Maar het Vittoriale heeft d'Annunzio nodig. Ook al slaag ik er niet in mij de
resten van een mens voor te stellen als ik opkijk naar de in de lucht drijvende kist.
D'Annunzio had in '32 al zijn eigen katafalk klaar, met wassen doodsmasker om
indruk te maken op de bezoek(st)ers. De parvenu van het leven flirtte met de dood,
die hij vreesde. Zijn mausoleum is een lugubere grap, een lege vertoning.
Toen ik die dag, op de trappen van het mausoleum, over het water, ver beneden
me, uitkeek, vond ik mijn bescheiden graal. Elke horizon, hoe verblindend ook
uitgewerkt, is een gevangenis. De mooiste, misschien nog de ergste.
Elk leven is een gestrand vlaggeschip, dat nooit meer zal varen. Leg niets vast,
fixeer niets. Laat het registreren van stemmen, de aanmaak van fotoalbums aan
anderen over. Vermijd die onzuivere verdubbeling van alles die videocamera heeft.
Reis, vlucht, beweeg. Spreek niet te veel. Ga licht om met de dingen, want ze maken
zwaar.
Het duurde maar eventjes. Tot enkele giechelende meisjes me vroegen een foto
te nemen - van hun lachende gezichten en de sarcofaag achter hen. Toch heb ik me
gewroken: ik heb bij het afdrukken alleen door de lens naar hun ogen gestaard.
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Post iter omne animal triste
Achteraf bekeken was de reis het volgen van een aftakeling: de neergang van
objectiviteit (of bij gebrek daaraan: objectivering) naar schaamteloze subjectiviteit.
Pius II vernietigt zijn autobiografie door Pienza te bouwen. D'Annunzio bouwt zijn
autobiografie op in het Vittoriale. Een reis van een piazza die haar geometrie geheim
houdt, via een stuk Canopus dat wordt overgedaan naar de... badkuip van Gabriele.
De levende stad degenereerde tot archeologische site en stierf in een etalage vol
gadgets, accessoires en design.
Wat leverde de reis op? Een schamele stelling. Dat architectuur niet mag babbelen.
Het Vittoriale kun je eindeloos beschrijven, terwijl je aan Pienza geen woorden kan
wijden, althans geen wezenlijke. Woorden spoelen er weg. ‘Es gibt allerdings \
Unaussprechliches. \ Dies \ zeigt \ sich’. Deze gestolen Wittgenstein zou op de
architraaf van alle faculteiten architectuur gebeiteld moeten staan. Maar natuurlijk
zou hij ook daar te veel zijn. De fout van Hadrianus - in mindere mate - en d'Annunzio
- in het kwadraat - ligt hierin dat ze hun eigen autobiografie monumentaliseren, hun
levensverhaal gênant contamineren met ruimte. Ze eindigen dan ook als curiosum:
archeologische site of museum. Alleen Pienza blijft van-zelf-sprekend Pienza.
Monumenten overleven pas als hun schepper zich eruit terugtrekt en ze aan zichzelf
overlaat. De gevels van Pienza vertellen alleen het verhaal van gevels. Wat ik erover
heb geschreven, is dan ook een ladder die men moet omvergooien na erop geklommen
te zijn. Wie me begrijpt, moet deze woorden overwinnen, dan ziet hij Pienza, het
monument goed. Ik steel weer van Wittgenstein, die, naast veel andere dingen, ook
een huis gebouwd heeft.
Wat heeft de reis met het onderwerp van dit essay - de monumentalisering - te
maken? Reizen is de versnelling en de verheviging van het naast-elkaar en het
na-elkaar, van het leven dus. Het merkwaardige is nu dat alleen de reiziger zich
bewust wordt van het monument, omdat hij in zijn vluchtigheid, die alleen tot
achteloos strelen van de dingen komt, het monument juist als antoniem ervaart van
zijn reizen: als compacte onbeweeglijkheid, als stolling van tijd en ruimte. Misschien
heeft Hadrianus iets dergelijks gevoeld toen hij het onmogelijke probeerde: het
monument naboot-
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sen om de reis weer te geven. Het lukt niet. De reiziger staat voor het monument als
een vreemde, een voorbijganger; hij wordt erdoor aangezogen, en begrijpt het niet.
Achteraf schrijft hij erover. Maar schrijven is al niet meer reizen. Het is stiekem en
hopeloos ook een monumentje wagen: men start met grootse ambities en eindigt met
een log mausoleum van woorden, een afgewerkte gevangenis.
Post iter omne animal triste - niet omdat je op reis gelukkiger was, of omdat ze
voorbij is, maar omdat je ze niet kan vatten, omdat je nooit slaagt in de woordelijke
weergave van de goddelijke lichtheid van het reizen, die je er achteraf in hebt
geprojecteerd. De lichtvoetige Hermes die je was, blijft hermetisch. En Icarus is
buiten beeld al gevallen. Neergedwarreld naast je letters.

Eindnoten:
1 ‘Alles is hier inderdaad door mij geschapen of getransfigureerd. Alles hier draagt de sporen
van mijn stijl, in de zin die ik aan stijl wil geven. Mijn liefde voor Italië, mijn cultus van de
herinneringen, mijn streven naar heldendom, mijn voorgevoelen van het toekomstige Vaderland
tonen zich hier in elke gezochte lijn, in elke harmonie of discrepantie van kleuren’ (uit het
voorwoord van de notariële akte van 22/12/1923 waarmee d'Annunzio het Vittoriale aan de
natie schonk).
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Terug van Utopia (1)
Drie eeuwen geloof in leven op Mars
Henk Jans
Op 20 juli 1989 - de twintigste verjaardag van de eerste mensenpassen op de maan
- verklaarde president Bush dat de VS opnieuw werk zouden maken van bemande
maanvluchten. De bedoeling zou zijn, op de atmosfeerloze maan een permanente
sterrenwacht te vestigen en de maanbasis te gebruiken als ‘springplank’ voor bemande
verkenningen van Mars. Bush' aankondiging kwam als een fikse verrassing. Tussen
1969 en 1976 boekte de NASA spectaculaire ruimtevaartsuccessen: niet minder dan
zes bemande maanexploraties en twee geslaagde landingen van waarnemings- en
onderzoeksapparatuur op Mars. Maar na hun voltooiing raakten deze technologische
hoogstandjes nogal vlug in de vergetelheid en was er van een voortzetting van dit
soort exploraties nog nauwelijks sprake. Daarin zou nu dus verandering komen. Voor
een sterrenwacht op de maan is veel te zeggen. Maar waarom nog bemande exploraties
van Mars, de planeet die veel onherbergzamer gebleken is dan men - tot in 1963 had gehoopt?

Uiteenlopende motieven
In To Utopia and Back gaf N.W. Horowitz, de leider van de biologische experimenten
op Mars, een omstandig relaas van het hardnekkige maar vergeefse zoeken naar leven
op Mars1. Uit zijn verhaal blijkt dat de exploraties van respectievelijk de maan en
Mars om erg uiteenlopende redenen opgezet werden. Op het ogenblik komt men er
onomwonden voor uit dat de motivering van het bemande maanonderzoek overwegend
van politieke aard was: het kwam erop aan de Sovjetunie voor te zijn. Wat daarbij
aan wetenschappelijke ontdekkingen uit de bus zou komen, was mooi meegenomen:
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‘Het startsein voor het Apolloproject werd gegeven door president J.F.
Kennedy. Het was fundamenteel een politieke beslissing op een moment
dat de twee supermachten met elkaar wedijverden om het leiderschap in
de wereld. In die dagen ging men ervan uit dat een demonstratie van
superieure ruimtevaart-technologie meteen ook de superioriteit van het
politiek-economische systeem aantoonde. Ongeacht de oorspronkelijke
bedoeling, hebben de Apollo-vluchten toch aardig wat wetenschappelijke
ontdekkingen opgeleverd’2.
Zelfs de Amerikaanse publieke opinie heeft zich nooit in de aard van die opzet vergist:
na de eerste maanlanding werd de rest van het programma in een ijltempo afgewerkt
(met nog vijf geslaagde landingen tot december 1972), maar veel belangstelling van
het publiek was er niet meer.
De exploratie van Mars daarentegen was uitsluitend ingegeven door een ruim drie
eeuwen oude, strikt wetenschappelijke belangstelling of zelfs overtuiging. Veel
wetenschapsmensen - tot in 1963 wellicht zelfs de meeste - verwachtten op Mars
enige vorm van leven aan te treffen. Daarmee hoopte men aan te tonen
‘dat leven niet optreedt als het resultaat van een bijzondere scheppingsdaad
of een uniek toeval, maar het resultaat is van het bestaan van welbepaalde
processen: onder geschikte voorwaarden zullen die processen
onvermijdelijk leiden tot de ontwikkeling van leven’ (H. Spencer Jones)3.
De ontdekking van leven op Mars zou ‘het ontstaan van leven doen verkeren van
een mirakel in een kwestie van statistiek’ (Philip Morisson)4. Toen echter de
biologische experimenten van de op Mars geïnstalleerde onderzoeksapparatuur over
vrijwel heel de lijn negatief uitvielen, was de ontgoocheling behoorlijk groot. De
vraag is dan ook: op grond waarvan waren de verwachtingen van leven op Mars zo
hoog gespannen? Het antwoord op die vraag is een boeiend stuk
wetenschapsgeschiedenis, dat begint met de Copernicaanse omwenteling in de
astronomie, en waarin linguïstische en psychologische factoren een aanzienlijke rol
hebben gespeeld.

Voorbarig apriorisme
Van in de Oudheid is Mars een opgemerkte planeet die vanwege haar roodachtige
kleur vaak ‘de rode planeet’ werd genoemd. Na de Copernicaanse omwenteling werd
Mars een ‘gewone’ planeet die, net als de binnenplaneten Mercurius en Venus, als
de aarde en de buitenplaneten Jupiter en Saturnus, een ellipsvormige baan om de zon
beschrijft, daarbij ‘gehoorzamend’ aan de drie wetten van Kepler, die op hun beurt
mathematisch af te leiden waren uit de principes van
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de newtoniaanse mechanica (Uranus zou pas in 1781, Neptunus in 1846, Pluto in
1930 ontdekt worden). De nadere bestudering van Mars werd ingezet door een
befaamde tijdgenoot van Newton en pionier van de optica, de Nederlandse Christiaan
Huygens (1629-1693). Met behulp van een door hem zelf vervaardigde telescoop
ontdekte hij als eerste (in 1659) donkere vlekken op Mars. Uit hun beweging leidde
hij af dat Mars, zoals de aarde, in één etmaal om zijn as wentelt. In 1666 preciseerde
Cassini dat de Marsdag iets langer duurt: ongeveer 24 uur en 40 minuten (in feite 24
uur, 37 minuten, 22 seconden). Ook met de toentertijd nog zwakke optische
instrumenten werden reeds de witte poolkappen van Mars opgemerkt, waarin men
sneeuw- of ijsbedekkingen zag zoals die immers ook op de aardpolen voorkomen.
Het duurde nog tot het einde van de 18e eeuw voor W. Herschel (1738-1822) erop
wees dat de omvang van de poolkappen sterkst wisselt met de Marsseizoenen: ze
krimpen tijdens de noordelijke en zuidelijke Marszomers om zich weer uit te breiden
tijdens de winters. Dat Mars evenals de aarde seizoenen kent, leek heel begrijpelijk,
aangezien de hellingshoek van zijn rotatieas met (de loodrechte op) zijn omloopbaan
(thans 25o) van dezelfde grootte-orde is als de (23,5o bedragende) hellingshoek van
de aardas. Wel duren de Marsseizoenen ongeveer dubbel zo lang als de aardse, omdat
één Marsjaar (de tijd nodig voor een volledige omloop om de zon) 669 Marsdagen
of 687 aarddagen telt.
Volkomen onafhankelijk van die bekend geraakte bijzonderheden omtrent Mars,
heerste tegelijk in astronomische kringen de algemene overtuiging dat álle planeten
levende en zelfs intelligente bewoners (moesten) herbergen. Huygens vond het een
uitermate redelijke veronderstelling dat ‘Mercurius, Venus, Mars en Jupiter landouwen
bezitten, verwarmd door de vriendelijke hitte van de zon en bevochtigd door
vruchtbare dauw en buien’. Mochten zich op de andere planeten planten noch dieren
bevinden, dan zouden ze - dat was de kern van het betoog - ‘inferieur zijn aan de
aarde’, en dat was onverenigbaar met het nieuwe newtoniaanse paradigma. De breuk
met het geocentrisme had immers aangetoond dat de aarde ‘slechts’ een planeet was
als alle andere, onderworpen aan dezelfde, universele wetmatigheden: ze moest dus
in ieder opzicht een planeet als de andere zijn, helemaal geen ‘bevoorrechte’ planeet.
Om die reden, betoogde Huygens, moeten er op andere planeten ook intelligente
wezens zijn, ‘wellicht geen mensen zoals wij maar toch eveneens met rede begaafde
schepselen’. Die gevolgtrekking achtte hij zo dwingend, dat hij be-
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sloot:
‘Mocht ik mij op dit punt vergissen, dan weet ik niet meer wanneer ik mijn
rede kan vertrouwen en moet ik mijzelf beschouwen als een povere
beoordelaar van de ware toedracht van de zaak’.
Met deze wetenschappelijke overtuiging raakte een ruim publiek vertrouwd door
vulgariserende werken als de knap geschreven Entretiens sur la pluralité des mondes
van Bernard de Fontenelle (1657-1757), waarin de aanwezigheid van intelligent
leven op alle planeten en zelfs op onze maan veel aannemelijker en ‘passender’ werd
geacht dan de afwezigheid ervan. De idee dat de planeten bewoonbaar waren kreeg
een flinke ruggesteun van de kosmoloog-filosoof Immanuel Kant, die in zijn
Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels (1755) al even aprioristisch
stelde:
‘De meeste planeten zijn zeker bewoond en de nog onbewoonde zullen
het eensdaags zijn. Alles wat daarop betrekking heeft is onder te brengen
in één concept: de materie waaruit de bewoners van de verschillende
planeten, planten en dieren, opgebouwd zijn, moet des te fijner zijn
naarmate zij zich verder van de zon bevinden... Aangezien deze relatie
een geloofwaardigheid bezit die niet veraf staat van een bewezen feit,
mogen we omtrent de natuur van de verschillende bewoners bepaalde
veronderstellingen maken...’
Met dat al waren de geesten er al een paar eeuwen op voorbereid om tekenen van
leven op andere planeten te gaan zoeken en ze daar ook te vinden. Vanwege de
vermelde gelijkenis tussen Mars en de aarde (poolkappen en seizoenen) werd Mars
met de tijd de kandidaat bij uitstek voor buitenaards leven. En vanaf het Marsjaar
1877 kreeg Mars als mogelijke haard van intelligent leven de absolute voorrang dank
zij de ophefmakende observaties van Giovanni Schiaparelli (1835-1910). Tientallen
jaren lang zouden voor- en tegenstanders van de zogenaamde kanalen op Mars in
een vinnig debat verwikkeld blijven.
Om te begrijpen hoe nuchtere wetenschapsmensen het zo lang grondig oneens
konden zijn over wat er op Mars eigenlijk te zien is, moeten we even stilstaan bij de
aparte moeilijkheden van de Marsobservatie. Mars mag dan al een nabije planeet
zijn, ze staat zoveel verder van ons af dan de maan, dat ze in onze telescopen niet
groter verschijnt dan een van de kleinere maankraters. Mars leent zich bovendien
maar tot goede observatie in zo geheten oppositie, d.w.z. wanneer Mars, aarde en
zon zich op één lijn bevinden en de waarnemer, met de zon in de rug, de planeet in
volle belichting te zien krijgt. Vanwege
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de verschillen tussen het Mars- en het aardjaar treedt zo'n oppositie slechts eenmaal
om de twee jaar en twee maand op. Maar ook dan varieert de afstand van Mars tot
de zon nog heel sterk vanwege de excentriciteit van zijn ellipsvormige omloopbaan.
Onze aarde beschrijft een vrijwel cirkelvormige baan om de zon: het verschil in
afstand tussen aarde en zon, in het perihelium (kortste afstand) en aphelium (grootste
afstand), bedraagt slechts een goede 5 miljoen km op een gemiddelde afstand van
149 miljoen km. Maar het verschil in afstand tussen Mars en de zon, in het perihelium
en aphelium, bedraagt 42 miljoen km op een gemiddelde afstand van 226 miljoen
km. Valt nu de oppositie van Mars samen met zijn perihelium, dan staat Mars tegelijk
veel dichter bij de aarde en wordt vanop de aarde het grootst gezien. Maar dat gebeurt
slechts om de 15 à 17 jaar: dat zijn dan de ‘Marsjaren’ zoals 1877 er eentje was. De
Marskaarten zoals ze door Schiaparelli, Lowell, Antoniadi... getekend werden,
kwamen dan ook slechts stuksgewijze tot stand, op grond van over vele jaren gespreide
waarnemingen die men zo goed en zo kwaad als het ging met elkaar verbond, in de
overtuiging dat men met permanente structuren van het Marsoppervlak te maken
had.

De (Mars)kanalenoorlog
Zoals de meeste waarnemers vóór hem beschouwde Schiaparelli de donker gekleurde
gebieden als zeeën en de geelachtig tot roodachtig gekleurde gebieden als
woestijnachtige continenten. Witgeel tot bruinachtig verkleurende randgebieden
waren in zijn ogen ondiepe zeeën of moerassig laagland. Maar zijn meest
ophefmakende observatie gold een aantal eveneens donkere, heel smalle, rechtlijnige
‘strepen’ die over heel grote afstanden - tot een derde van het Marsoppervlak - dwars
door de continenten heen liepen. Waar twee van dergelijke strepen samenkwamen
of elkaar kruisten, bevonden zich ronde, donkere vlekken, die hij als meren
bestempelde. Vanaf 1882 meende hij zelfs te zien dat sommige strepen zich tijdens
de Marszomers verdubbelden en volkomen evenwijdig met elkaar de continenten
doorkruisten.
Schiaparelli zag in het netwerk van al deze, rechtlijnige markeringen natuurlijke
(op onze aarde weliswaar onbekende) depressies of gleuven in het Marsoppervlak,
waarlangs het water van de zeeën tot diep in de continenten doordrong. Deze lijnen
gaf hij de noodlottige naam van canali. Hij gebruikte die term in de volstrekt neutrale
be-
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tekenis van - merkwaardigerwijze - rechtlijnige stroombeddingen, maar vrijwel
onmiddellijk werden zijn canali (in het Frans en het Engels) vertaald en verstaan als
heuse kanalen: kunstmatige, door intelligente wezens gegraven waterwegen!
In Frankrijk was het Camille Flammarion (1842-1925) die deze interpretatie
voortvarend aankleefde. Hij wist een rijke sponsor te vinden die voor hem het
Marsobservatorium van Juvisy bouwde (1882). Erg populair werden Flammarions
Terres du ciel (1884), waarin hij ook Venus met intelligente bewoners bevolkte, en
Mars et ses conditions d'habitabilité (1892). Aangestoken door het enthousiasme
van Flammarion besteedde de Amerikaan Percival Lowell (1855-1916) zijn
persoonlijk fortuin aan de bouw van een Marsobservatorium in Flagstaff (Arizona,
1894). Hij maakte er zijn levenswerk van: hij zóu bewijzen dat er intelligente
Marsbewoners waren5. Zijn drie meest bekende geschriften zijn: Mars (1894), Mars
and its canals (1906) en Mars as the abode of life (1908). Schiaparelli had zich
behoedzaam uitgedrukt:
‘De absolute precisie waarmee de kanalen als met passer en lineaal
getrokken zijn, heeft sommigen ertoe gebracht ze te beschouwen als het
werk van intelligente wezens, de Marsbewoners. Ik hoed er mij wel voor
die veronderstelling te bestrijden, aangezien ze niets onmogelijks inhoudt’.
Wat Schiaparelli nog als ‘niet onmogelijk’ bestempelde, werd door Lowell voorgesteld
als de enige wetenschappelijk bevredigende verklaring van de waargenomen
fenomenen.
Lowells synthetische visie bezat een indrukwekkende, inductief-deductieve
coherentie... gesteld dát de kanalen werkelijk bestonden. Terecht wees hij erop dat
de zogenaamde zeeën geen zeeën konden zijn: dergelijke watermassa's zouden het
zonnelicht moeten weerkaatsen, wat nog nooit waargenomen was. De grootschalige
verkleuringen op het Marsoppervlak suggereerden dat het om landoppervlakten ging.
Trouwens, de kanalen liepen volgens Lowell ook dwars door die zogenaamde zeeën.
Lowell ging er vervolgens van uit (weer terecht) dat Mars een bijzonder waterarme
planeet moet zijn, al overschatte hij nog schromelijk het daar voorradige water. Dat
schaarse water lag volgens hem opgeslagen in de bekende poolkappen die tijdens de
Marszomers grotendeels afsmolten. Bij het begin van de zomer in één hemisfeer
uitte dat afsmelten zich als een donkere ring om de rand van de poolkap, welke
verkleuring zich met een snelheid van enkele tientallen km per dag uitbreidde naar
de evenaar toe, over de moerassige laaglanden en vooral via de steeds donkerder
wordende kanalen en
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tijdelijke dubbelkanalen tot diep in de droge woestijngebieden. Naarmate de zomer
in één hemisfeer ten einde liep, groeide de poolkap aan in de andere en kon men er,
tijdens de daar optredende zomer, een verkleuring van laaglanden en kanalen in
averechtse zin waarnemen. Schiaparelli's ‘meren’ waren in werkelijkheid honderden
km brede oasen in de Marswoestijnen.
Lowell riep zijn collega's en het publiek op om Mars te leren zien zoals
Marsbewoners onze aarde zouden zien. Zonder daar enig menselijk bouwwerk te
kunnen onderscheiden, zouden zij bij ons ook ieder jaar in elk halfrond een ‘greening’
waarnemen vanaf de gematigde naar de arctische gebieden (taiga en toendra). Omdat
evenwel de waterschaarste op Mars de doorslaggevende voorwaarde voor plantaardig
leven was, voltrok de ‘greening’ van Mars zich in tegenovergestelde zin: van het
afsmeltende poolijs naar de evenaar toe.
Op de opwerpingen tegen zijn interpretatie gaf Lowell nu eens vernuftige, dan
weer vergezochte antwoorden. De belangrijkste opwerping van optisch-instrumentele
aard stelde terecht dat de veronderstelde kanalen veel te smal waren om door onze
telescopen überhaupt waargenomen te kunnen worden. ‘Wat we zien’, gaf Lowell
toe, ‘zijn niet de inderdaad te smalle kanalen zelf, maar de honderden km brede
vegetatiegordels die aan weerszijden ervan door het aangevoerde water tot leven
worden gewekt’. ‘Een andere opwerping stelde dat stromend water altijd enig verval
moet hebben en dat zo'n continu verval, van bij de polen tot aan en over de evenaar,
volstrekt ondenkbaar en ongeloofwaardig was. Die stand van zaken, antwoordde
Lowell, toont juist aan dat wij met een uitgekiend irrigatiesysteem - en reusachtige
pompinstallaties - te maken hebben en dat de kanalen derhalve het werk móeten zijn
van wezens wier intelligentie op zijn minst met de onze vergelijkbaar is.
Lowells Mars as the abode of life besloot met een dramatische noot die het grote
publiek erg aansprak: de Marsbewoners waren een heldhaftig ras dat alles in het
werk stelde om zich op de uitdrogende planeet te handhaven maar ‘de uitdroging
van de planeet gaat zeker door totdat Mars geen leven meer kan herbergen... Als de
laatste levensvonk is uitgedoofd, zal Mars als een dode planeet door de ruimte rollen’.
Geen wonder dat de science fiction gretig inpikte op Lowells Marsbeeld: aan diens
wetenschap hoefde H.G. Wells in zijn War of the Worlds (1889) slechts de fictie toe
te voegen dat de Marsbewoners aan hun gewisse ondergang zochten te ontkomen
door naar de aarde uit te wijken om die gewapenderhand in te nemen. Maar intussen
wist
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de leek helemaal niet meer wat hij van de kanalen en de Marsbewoners moest denken.
Opvallend immers en nog altijd verbijsterend is de stelligheid waarmee Lowell
volhield dat zijn interpretatie niets speculatiefs bevatte. Een typische passage uit zijn
laatste werk luidt:
‘In onze interpretatie van de gegevens die wij omtrent Mars konden
vergaren, hebben wij zorgvuldig vermeden om aan enige speculatie toe te
geven. De wetten van de fysica en de huidige kennis van de geologie en
biologie, aangevuld met wat de astronomie ons daaromtrent te vertellen
heeft, hebben ons ertoe gebracht om, uitgaande van waarnemingen, ander
intelligent leven te erkennen’.

De oorlog beslecht
De overwegend Amerikaanse medewerkers of medestanders van Lowell, zoals E.C.
Slipher, W. Pickering en Douglass, ontdekten steeds meer kanalen op Mars: van
ongeveer 400 in 1900 was hun aantal in 1909 tot bijna 1000 opgelopen. Aanvankelijk
overdonderd door de zelfverzekerdheid waarmee de Amerikanen hun kanalen
tekenden, gingen de meeste Europese Marsspecialisten (met uitzondering van
Flammarion en G. Fournier) eerst schuchter, later resoluut in het verweer. Hun
voornaamste, uiterst simpele maar wel fundamentele bezwaar luidde, dat zij, in hun
telescopen, die fameuze kanalen hoegenaamd niet konden onderscheiden! In die
sceptische zin uitten zich de Brit Maunders in 1894, de Italiaan Cerulli en de Fransman
Millochau in 1889, de Brit Evans en de Spanjaard Comas Sola in 1903. Een keerpunt
in het verzet tegen de kanalen was de ‘bekering’ van Antoniadi in 1909.
Tot 1909 werkzaam in Flammarions observatorium in Juvisy, was ook Antoniadi
een ijverige kanalentekenaar geweest. Toen hij echter mocht beschikken over de veel
sterkere telescoop van Meudon, kwam hij tot de troeblerende bevinding dat er van
de Marskanalen des te minder te merken was naarmate men Mars met betere - meer
details ‘oplossende’ - instrumenten bekeek. Aanvankelijk beriep Lowell zich nog op
de ‘unieke’ waarnemingsvoorwaarden van zijn observatorium in de woestijn van
Arizona, maar dat argument was niet langer vol te houden toen gaandeweg elders
nieuwe observatoria werden gebouwd, die eveneens in voortreffelijke atmosferische
condities werkten.
Antoniadi hield voet bij stuk: op zijn Marskaart van 1930 werden de kanalen met
geen woord meer vermeld. De fantastische namen die hij gebruikte - Mare Australe
(Zuidzee), Solis Lacus (Zonnemeer), Hellas, Elysium... - waren slechts etiketten:
over de ware aard van
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de aldus benoemde gebieden sprak hij zich niet uit. Aan de Marskanalen werd de
genadeslag toegebracht toen in het begin van de jaren '50 B. Lyot en A. Dolfuss Mars
onder optimale voorwaarden observeerden in de nieuwe sterrenwacht van de Pic du
Midi, hoog in de Franse Pyreneeën.
Men diende nu nog alleen te verklaren waarom zovele eerlijke onderzoekers
kanalen meenden gezien te hebben. De vermoedens van de eerste sceptici bleken te
kloppen: de kanalen waren een optische illusie of gezichtsbedrog geweest. Pas in
die dagen kwam de wetenschappelijke studie van het ‘menselijk zien’ op dreef. Dat
bleek nog wat anders en meer te zijn dan het louter passief bewustzijn van een soort
fotografisch beeld op het netvlies. Bij de beeldvorming verrichten de hersenen of de
psyché van de mens opvallend veel constructieve en interpretatieve arbeid. Men deed
proeven met voorwerpen waarop willekeurig gespreide vlekken waren aangebracht:
het menselijk oog of liever de kijkende mens neigt ertoe om vlekken die vanop een
zekere afstand niet meer afzonderlijk kunnen worden waargenomen, toch tot continue
‘zinvolle’ lijnen te verbinden6. Met de ontmaskering van de Marskanalen als een
gezichtsbedrog had het enige argument voor intelligent leven op Mars afgedaan.

(vrijwel zeker) Een met korstmossen begroeide planeet?
Bevrijd van de buitennissige Marskanalen, haalde de wetenschappelijke wereld
opgelucht adem... en nam des te gretiger de rest van Lowells Marsbeeld over! Het
beeld van een waterarme, koudere (Mars ontvangt per eenheid van oppervlakte slechts
43% van de zonnestraling die de aarde bereikt) maar toch behoorlijk op de aarde
gelijkende planeet, waar in elk zomerseizoen plantaardig leven, gevoed door het
smeltwater van de poolkappen, zich als een ‘groene golf’ van de polen naar de evenaar
uitbreidt. Men hoefde nog alleen het onderzoek voort te zetten naar de aard en de
samenstelling van de Marsatmosfeer, de poolkappen en zo mogelijk de Marsvegetatie
zelf. Vóór de tijd van de ruimtesondes was de enig beschikbare methode: het vanop
de aarde verrichte optische onderzoek van het door het Marsoppervlak, de poolkappen,
de veronderstelde Marsvegetatie - in de Marsatmosfeer - weerkaatste zonnelicht. In
de spectra van al die soorten licht zocht men de absorptiebanden te herkennen die
typisch zijn voor chemische verbindingen als koolzuur (CO2), waterdamp, stikstof,
zuurstof... voor
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organische verbindingen en misschien zelfs bladgroen. Op grond van deels juiste,
deels foute waarnemingen, maar vooral op grond van op foute veronderstellingen
steunende extrapolaties, leidde dit onderzoek zo'n 15 jaar lang tot de steeds groeiende
overtuiging dat men op Mars op zijn minst enig plantaardig leven mocht verwachten...
of dat de aanwezigheid daarvan al zo goed als bewezen was.
Het begon met de ontdekking van G. Kuiper (1947) van een typische absorptieband
van CO2 in het infraroodspectrum van de Marsatmosfeer. Uit de gemeten
absorptiegraad leidde Kuiper af dat de totale CO2-druk slechts 0,35 millibar bedroeg
(in feite is die druk 16 keer groter)7. Rekening houdend met de geringere gravitatie
van Mars (ongeveer 2/5 van de aardse) en de geringe CO2-druk concludeerde Kuiper
dat de winterse temperaturen in de poolgebieden van Mars niet laag genoeg waren
om gasvormig CO2 in de vaste toestand, bij wijze van koolzuursneeuw, te doen
neerslaan. (Onder een druk van één aardatmosfeer kookt vast CO2 nl. al op -78,5oC
en sublimeert derhalve, d.w.z. gaat rechtstreeks van de vaste in de gasvormige toestand
over). Kuipers' conclusie luidde: ‘De poolkappen van Mars bestaan niet uit CO2,
maar vrijwel zeker uit H2O op lage temperatuur’. Kuipers ‘vrijwel zeker’ werd echter
ruim 15 jaar lang als ‘zeker’ aangenomen, omdat onafhankelijke waarnemingen zijn
foute conclusie leken te bevestigen.
Zo'n vermeende bevestiging was de door A. Dolfuss verrichte meting van de
polarisatiegraad8 van het door de poolkappen op Mars weerkaatste licht. Op het eerste
gezicht leek die veel geringer te zijn dan de polarisatie van het op aarde door sneeuwof ijsvelden gereflecteerde licht. Maar de polarisatie vertoonde wel veel gelijkenis
met die van (in het laboratorium) op een koud oppervlak neergeslagen rijp (van
water) die onder zeer lage druk, zoals die immers op Mars te verwachten was,
gedeeltelijk sublimeerde. Dolfuss' conclusie luidde: ‘De poolkappen bestaan
waarschijnlijk uit rijp (van water)’. Dit leek een zo treffende bevestiging van Kuipers
vermoeden, dat Dolfuss naliet gelijksoortige proefnemingen te verrichten met het
mogelijk neerslaan van koolzuursneeuw op een koud oppervlak onder lage druk en
op nog lagere temperaturen. De Space Science Board, die de NASA moest adviseren,
stelde in zijn rapport van 1961:
‘Infrarode reflectiespectra van de poolkappen tonen overtuigend aan dat
zij niet bestaan uit CO2, de enige condenseerbare stof die behalve water
verwacht kan worden... De polarisatiegegevens tonen aan dat de
poolkappen uit rijp bestaan’.
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Tot precies dezelfde conclusie was Lowell al 63 jaar eerder gekomen! Het rapport
ging nog een stap verder:
‘Aangezien de poolkappen uit bevroren water bestaan, suggereert hun
seizoengebonden inkrimping dat er zich enige waterdamp in de
Marsatmosfeer bevindt. Vanwege het alterneren van de poolkappen in
beide hemisferen dient de circulatie in de lagere atmosfeer van die aard
te zijn dat waterdamp van de ene naar de andere hemisfeer verhuist’.
De tijd leek rijp om ook de totale druk van de Marsatmosfeer te meten. Het door een
planeet weerkaatste zonnelicht wordt nl. in haar atmosfeer verstrooid. Die verstrooiing
hangt af van zowel de aparte aard als de relatieve hoeveelheid van de in de dampkring
aanwezige moleculen of nog grotere stofdeeltjes. En die verstrooiing heeft een
meetbare invloed op de helderheid van het geobserveerde planeetoppervlak. Een
twaalftal, behoorlijk met elkaar overeenstemmende metingen werden door G. De
Vaucouleurs in 1954 in een synthetische publikatie voorgesteld: men raakte het
blijkbaar eens over een totale druk op Mars van 85 millibar. Weer was dat precies
het bedrag dat Lowell reeds in 1908 berekend had! De Space Science Board was er
dan ook gerust in: ‘Het is onwaarschijnlijk dat de ware druk... met meer dan een
factor twee verschilt van 85 millibar’. Later zou blijken dat de ware druk met een
factor van meer dan tien ervan verschilt (dus meer dan tienmaal kleiner is).
Men hoefde, zo leek het, nu nog alleen de veronderstelde Marsvegetatie
spectroscopisch te onderzoeken. Reeds in 1947-1948 vergeleek G. Kuiper het
spectrum van de ‘groene’ zones op Mars met de spectra van de op de aarde aanwezige
hogere planten enerzijds en mossen en korstmossen anderzijds9. Die keuze was
ingegeven door wat de Russische astronoom Tikhov (1875-1960) al sinds 1905 met
klem verdedigde: men moest zich de Marsvegetatie eerder voorstellen als die van
de Siberische toendra (mossen en korstmossen) dan als een met ‘hogere planten’
bedekt landschap. In het infrarode spectrum van de hogere planten komen een dozijn
absorptiebanden voor, terwijl de spectra van mossen en korstmossen daarvan
verstoken zijn. Om technische redenen mat Kuiper het spectrum van de ‘groene’
Marszones slechts voor vier verschillende golflengten: dat overtuigde hem dat het
overeenkwam met dat van mossen en korstmossen. Nu is de gelijkenis tussen twee
structuurloze spectra (zonder absorptiebanden) een vrij zwak argument en er werden
dan ook niet-biologische verklaringen geopperd. Kuiper bleef erbij dat ‘de kans op
(lager
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plantaardig) leven goed leek’. Kuipers vermoeden leek op eclatante wijze bevestigd
te worden door de onderzoeksresultaten van de jonge Amerikaanse astronoom W.M.
Sinton. Deze concentreerde zijn aandacht op het spectrum in de buurt van 3,4 micron
(een duizendste mm) waar koolstof-waterstofbindingen een sterke absorptie
teweegbrengen. Aangezien dit soort binding overvloedig in alle organische stoffen
voorkomt, zou de ontdekking van die absorptieband een sterk argument zijn voor
(op zijn minst) plantaardig leven op Mars. En Sinton vond warempel in het door de
donkerder Marszones weerkaatste licht drie absorptiebanden in de buurt van 3,46
micron! Daarmee achtte hij in zijn Spectroscopic Evidence for Vegetation on Mars
(1957) en zijn Further Evidence of Vegetation on Mars (1959) de zaak zo goed als
beslecht. De Space Science Board maakte nog enig voorbehoud ‘omdat de
mogelijkheid dat die absorptiebanden ontstaan uit een combinatie van anorganische
processen, niet voldoende was onderzocht’. Maar de oudste medewerker van Lowell,
E.C. Slipher was zeker van zijn zaak:
‘Onze kennis van Mars gaat gestaag vooruit. Elke oppositie voegt iets toe
aan wat we reeds wisten. Sinds de theorie van leven voor het eerst werd
geuit zo'n goede 50 jaar geleden, blijkt elk nieuw ontdekt feit ermee
verenigbaar te zijn. Er werd geen enkel ding ontdekt dat de theorie niet
verklaart. Elk jaar neemt het aantal toe van hen die de evidentie zelf hebben
gezien. Theorie en waarnemingen vallen derhalve samen’ (The
Photographic Story of Mars, 1962).
Toch zou Sliphers vertrouwvolle uitspraak in een mum van tijd de zwanezang worden
van het geloof in (overvloedig) plantaardig leven op Mars.

Geschokt geloof
De ontluistering van Mars begon in 1963 met een spectrogram van uitzonderlijke
kwaliteit, verkregen in de sterrenwacht van Mt Wilson. Daar werd wel voor het eerst
ook water(damp) waargenomen, maar het voornaamste kenmerk ervan was toch dat
de veelvuldige absorptiebanden van CO2 de onderzoekers in staat stelden, niet alleen
de partiële CO2-druk maar ook de totale druk van de Marsatmosfeer in te schatten.
Die schatting viel onverwacht laag uit: hoogstens 25 millibar, waarvan 4 millibar
voor rekening van het CO2. Later zou blijken dat de werkelijke waarde nog ruim
driemaal kleiner is, maar hier werd toch al duidelijk dat de Marsatmosfeer veel ijler
- en de relatieve bijdrage van het CO2 veel aanzienlijker - was dan men tot dan toe
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had aangenomen. Omdat een nauwkeurige kennis van de atmosfeer van cruciaal
belang was voor de geplande landingen van instrumentenpakketten op Mars, werd
Mariner 4 in 1965 naar de planeet gestuurd. In een baan om Mars gebracht, verdween
de satelliet geregeld 54 minuten lang achter de planeet: maar aan het begin en het
einde van die eclips werd zijn uitgezonden radiostraling een paar minuten lang,
gebroken in de Marsatmosfeer. Die breking hing af van de dichtheid en de dikte (op
verschillende hoogten) van die atmosfeer. Voor het eerst kon men dus, volgens een
welbekend fysisch proces, rechtstreeks de druk en/of de dichtheid van de atmosfeer
meten. De resultaten waren verbluffend: op Mars heerst een druk van slechts 7
millibar. Latere metingen door de Marslanders verricht bevestigden deze waarden.
De eveneens aanwezige waterdamp was goed voor een druk van 0,5 microbar (1/1000
millibar), zegge 10.000 maal kleiner dan de gemiddelde waterdampdruk op aarde.
De Marsatmosfeer bleek dus ook uitzonderlijk ‘droog’ te zijn.
Deze resultaten noopten tot een herziening van het statuut van de poolkappen die
vroeger als rijp van water waren beschouwd. In 1966 toonden R. Leighton en B.
Murray van Caltech (in een nieuwe studie van de warmtehuishouding van Mars) aan
dat de winterse temperaturen in de poolgebieden veel lager liggen dan men voordien
had gedacht: in ieder geval laag genoeg (-125o) om onder de bekende CO2-druk het
gasvormige koolzuur als koolzuursneeuw te doen neerslaan. Infraroodmetingen in
1969 door Mariner 6 en 7 boven de Marspolen verricht bevestigden dit nieuwe
inzicht. De seizoengebonden, snelle en aanzienlijke inkrimpingen en uitbreidingen
van beide poolkappen bestaan overwegend (zij het niet uitsluitend) uit respectievelijk
sublimerend en neerslaand CO2. G. Pimentel van Berkeley wekte even nieuwe hoop
met zijn mededeling dat hij in het infraroodspectrum van de Marsatmosfeer, boven
de donkere ring om een afsmeltende poolkap, methaan en ammoniak had herkend,
die wel eens van biologische oorsprong konden zijn. Het nieuws haalde alle
krantekoppen in de VS. Maar binnen een paar weken was al duidelijk dat de
vermeende absorptiebanden van methaan en ammoniak ook in het CO2-spectrum
terug te vinden zijn.
Men was nu ook aan een herziening toe van de verklaring van de grootschalige
verkleuringen van het Marsoppervlak, van licht naar donker en omgekeerd. Een
eerste verklaring luidt: waar de koolzuursneeuw over grote oppervlakten sublimeert,
wordt het daaronder liggende, donkerder gesteente uiteraard weer zichtbaar. Een
tweede
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verklaring verwijst naar de reusachtige stofstormen op Mars: waar het licht gekleurde
stof zich tenslotte afzet, wordt Mars lichter van kleur; waar het stof wordt
weggeblazen, komt het donkerder gesteente weer te voorschijn. Dat zulke stormen
optreden lijdt geen twijfel (meer): de camera's van Mariner 9 konden ooit weken
lang vanwege zo'n storm hoegenaamd geen beelden naar de aarde doorseinen. En de
Viking 1 Marslander stond opgesteld in een indrukwekkend en typisch (wind)
duinenlandschap: de instrumenten maten windsnelheden tot 270 km per uur.
Ook het sterkste argument voor leven op Mars - de absorptiebanden van W.M.
Sinton - moest het tenslotte begeven. In 1965 toonden onderzoekers van Berkeley
aan dat die banden beter passen in het spectrum van HDO (water met één atoom
zware waterstof of deuterium per molecule; deuterium maakt 0,02% uit van de
waterstof op aarde). Kort na deze onthulling wees het voortgezet onderzoek uit dat
het pas ontdekte HDO niet in de Marsatmosfeer maar in de eigen aardatmosfeer
gelokaliseerd is. Tot overmaat van ramp gaven de camera's van Mariner 4,6 en 7
een pokdalige Mars te zien die veel meer op de maan leek dan op de aarde. Van
Lowells kanalen viel geen spoor te bekennen. Wel werden voor het eerst een aantal
grote en kleinere inslagkraters goed zichtbaar.
Aan het eind van de jaren 60 was het vooruitzicht op leven op Mars zo schraal
geworden dat men twijfels begon te uiten aan de zin van de dure biologische
experimenten op Mars. Net op tijd dook een goede reden op om er toch mee door te
gaan: de beelden die Mariner 9 in 1971 naar de aarde zond, waren volstrekt
onverwacht. Over die verrassende wending, het sprankeltje nieuwe hoop en het
ontgoochelende resultaat van de experimenten zelf gaat onze volgende bijdrage. En
over de vraag: waarom wil men terug naar utopia, de voor dood verklaarde planeet?

Eindnoten:
1 Norman W. Horowitz, To Utopia and Back. The Search for Life in the Solar System, W.H.
Freeman and Company, New York, 1986, 168 pp. Utopia Planitia heette de plaats waar de
Viking 2 Marslander opgesteld stond.
2 Frank Press & Raymond Sievert, Earth, W.H. Freeman and Company, New York, 1986, 655
pp., citaat pp. 549-550.
3 H. Spencer Jones, Life on other Worlds (1940), New American Library of World Literature,
4th Printing, New York, 1953, 160 pp., citaat p. 103.
4 P.H. Sneath, Planets and Life, The World of Science Library, Thames and Hudson, London,
1970, 216 pp., citaat p. 103.
5 Over Lowell en de (nog niet geheel afgesloten) Marskanalen-controverse cfr. Pierre Rousseau,
L'Astronomie, Librairie Génerale Française, Paris, 1959, pp. 214-246 (Une Terre Vivante. La
Planète Mars); H. Spencer Jones, o.c., pp. 109-133 (Mars. The Planet of Spent Life); P.H.
Sneath, o.c., pp. 97-103.
6 Voor een beknopt overzicht van oudere en recente theorieën over de psychologie van de visuele
waarneming, cfr. J. Wagemans, Kijken en zien, in Streven, mei 1990, pp. 712-725.
7 Lange tijd werd de druk van een gas aangegeven in het aantal cm van een kwikkolom die zich
met een bepaalde druk in evenwicht bevindt: de aardse standaardatmosfeer komt overeen met
76 cm (kwik). Omdat een druk evenwel - per definitie - de dimensie heeft van een kracht per
eenheid van oppervlakte, luidt de consequente definitie (van de eenheid) ervan in het CGS-stelsel:
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dyne/cm2 = een bar. Een millibar is 1/1000 of 10-3 bar. De standaardatmosfeer komt overeen
met 1013 millibar. In het SI-systeem (Système Internationale, Paris, 1960) is de eenheid van
druk: newton/m2 = een pascal. Aangezien een pascal = 10-5 bar, is een hectopascal = 10-3 bar
of gewoon één millibar.
8 In gewoon, niet-gepolariseerd licht, trillen de wisselende elektro-magnetische velden in alle,
willekeurige richtingen binnen een vak dat loodrecht staat op de voortplantingszin van de
lichtgolf. Licht heet gepolariseerd zodra de trillingen in dat vlak slechts optreden in bepaalde
voorkeurrichtingen (één enkele zelfs, zo het licht lineair gepolariseerd is). Polarisatie treedt op
ten gevolge van reflectie op een spiegelend oppervlak, van breking in een dubbelbrekend kristal,
van selectieve absorptie door een optische filter (b.v. een polaroid).
9 Korstmossen vormen een hoogst opmerkelijke (pas in de vorige eeuw ontrafelde) symbiotische
gemeenschap tussen bolvormige wieren enerzijds en bepaalde zwammen anderzijds. De (in het
zwamweefsel ingebedde) wieren vormen door fotosynthese de organische stoffen waarvan de
zwam leeft: de zwam levert het nodige water en de nodige minerale voedingszouten. Korstmossen
zijn ware pioniers van leven in extreem barre omstandigheden als die van koude of hete
woestijnen en van het hooggebergte
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Het ‘lucide’ schrijven van Primo Levi
Jan de Volder
Scheikunde en literatuur
Primo Levi1 was geen beroepsschrijver. Tot op de dag van zijn pensioen oefende hij
zijn beroep van chemicus uit. Het was zijn Auschwitz-ervaring die hem tot het
schrijven bracht. In het uitgebreide nawoord bij het verschijnen van de schooluitgave
van Is dit een mens (1976) bevestigt de auteur dit zelf:
‘(...) als ik de tijd in Auschwitz niet beleefd had, zou ik waarschijnlijk
niets geschreven hebben. Ik zou geen motief gehad hebben, geen stimulus,
om te schrijven: ik was zwak in geschiedenis en een zeer middelmatig
student in Italiaans; fysica en chemie interesseerden me meer. Ik heb dan
het beroep van scheikundige gekozen, dat niets gemeen heeft met de wereld
van het geschreven woord. De ervaring in het Lager heeft me ertoe
gedwongen te schrijven’2.
Om twee redenen lijkt dit fragment ons typerend voor Levi's houding tegenover de
rol van de literatuur in zijn leven, een houding die trouwens niet vrij is van enige
ambiguïteit.
Eerst en vooral is er zijn overtuiging dat een expliciet motief nodig is om tot
schrijven te komen. In zijn geval is dat de drang om zich Auschwitz te herinneren
en ervan te getuigen aan anderen. Levi koesterde steeds wantrouwen tegenover wie
louter uit plezier schreef, tegenover wie de literatuur slechts als doel op zichzelf
beschouwde. Beter dan wie ook was hij zich bewust van de gevaren die het geschreven
woord met zich meebracht.
En toch bewijst Levi's loopbaan als schrijver dat ook hij, buiten het getuigen van
het onnoemelijke leed aan een onwetende wereld, nog een andere voldoening zocht
in de literatuur. Na zijn ‘herinneringswerken’ (Is dit een mens en Het respijt) raakte
Levi's literaire inspiratie immers niet uitgeput. In tegenstelling tot zovele
gelegenheidsschrij-
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vers die hun memoires over de Naziconcentratiekampen gepubliceerd hebben, bleef
Levi niet de man van één enkel boek.
Op de tweede plaats is het interessant op te merken dat Levi een soort spanning
voelt tussen zijn liefde voor de chemie en ‘de wereld van het geschreven woord’,
die met elkaar ‘niets gemeen’ hebben. Inderdaad staat de chemie voor Levi symbool
voor het rationele in de mens, voor het menselijke streven om orde te zien of te
scheppen in de chaos. Onder de kundige handen van de wetenschapper wordt de
duistere materie ‘versneden’ tot een heldere structuur van verbanden en relaties. Het
geschreven woord daarentegen is vrucht van de angst en de hoop, kortom van al het
irrationele dat in de geest en het hart van de mensen leeft.
Het loont de moeite die mysterieuze verhouding tussen de wetenschapper Levi en
het geschreven woord - trouwens een zeer intense en vruchtbare relatie - te
onderzoeken. Welke verwachting koesterde hij en wat was zijn vrees tegenover de
literatuur?

Het duistere schrijven
De angst voor de chaos, voor dat oneindige zwarte gat dat aan elke menselijke
redelijkheid ontsnapt, verklaart Levi's wantrouwen tegenover het geschreven woord.
Levi heeft ooit hierover een opmerkelijk artikel geschreven ‘over het duistere
schrijven’ dat later in de bundel L'altrui mestiere is opgenomen3. Levi onderlijnt
hierin dat ‘schrijven dient om te communiceren, om informatie en gevoelens door
te geven van geest tot geest’. Het schrijven moet niets anders zijn dan een mid-
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del tot communicatie, dat leidt tot een beter begrip van de andere. Levi, die
wantrouwig is tegenover ieder die de eigen overtuiging oplegt aan de andere,
beschouwt zijn opvatting niet als een algemene norm, maar wel als een persoonlijke
voorkeur.
‘Omdat wij levenden niet alleen zijn, moeten we niet schrijven alsof we alleen
waren’, stelt Levi verder. Levi heeft inderdaad de eenzaamheid op een extreme manier
beleefd in Auschwitz, waar alle communicatie of onmogelijk, of zinloos was. Als
overlevende van de concentratiekampen, wilde Levi de menselijke eenzaamheid
doorbreken. Hij koos ervoor zijn ervaringen te vertellen, ofschoon die volgens vele
anderen ‘onzegbaar’ waren en liefst zo spoedig mogelijk vergeten moesten worden.
Literatuur als communicatie en dus brug tussen de mensen leek hem hiervoor het
best geschikt. Daarenboven wilde hij als intellectueel, de verschrikkelijke
gebeurtenissen van Auschwitz begrijpen; als schrijver moet hij zich ‘laten begrijpen’,
zo vindt hij: ‘Het is aan de schrijver zich te laten begrijpen door wie hem wil
begrijpen: het is zijn beroep, schrijven is een publieke dienst, en de welwillende lezer
moet niet ontgoocheld afdruipen’. Levi's concept van literatuur als ‘openbare dienst’
staat ver af van de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie.
Waar anderen beweren dat de intuïtieve taal van het hart de beste en enige waarborg
is voor de authenticiteit van de boodschap, heeft die taal voor Levi geen enkele
waarde:
‘Ver van universeel te zijn in de tijd en in de ruimte, is de taal van het hart
grillig, ontrouw en onstabiel als de mode, waar ze inderdaad ook deel van
uitmaakt. Wie daarom de taal van het hart wil schrijven, riskeert
onontcijferbaar te worden, en men kan zich dan terecht afvragen waarom
hij geschreven heeft...’ (L'altrui Mestiere, pp. 50-51).
Het woord mag nooit ‘duister’ zijn. Deze duisternis, of ze nu gewild is of het gevolg
is van de onbekwaamheid van de schrijver, perverteert de zin zelf van het woord,
dat teken moet zijn en drager van betekenis. Zo kan men begrijpen dat Levi hard
uithaalt naar dichters als Pound, Trakl en Celan:
‘Persoonlijk ben ik de lofzang die bij leven en bij dood voor Ezra Pound
is aangeheven meer dan moe. Misschien is hij wel een groot dichter
geweest, maar om zeker te zijn niet begrepen te worden, schreef hij soms
zelfs in het Chinees. Ik ben ervan overtuigd dat zijn poëtische duisternis
dezelfde wortel had als zijn ‘supermensheid’, die hem eerst tot het fascisme
heeft gevoerd en dan tot de zelfuit-
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schakeling: zowel het één als het ander ontkiemden uit zijn verachting
voor de lezer’ (L'altrui Mestiere, p. 52).
Men kan zeggen dat Levi's woorden tezeer geschreven zijn uit verontwaardiging om
een gefundeerde kritiek te zijn op het hermetisme. En toch, het gebeurt slechts zelden
dat een ‘rationalist’ als Levi zijn rustige, neutrale toon van kritisch wetenschapper
achter zich laat. Juist daarom vergt dit fragment onze aandacht. Zijn woorden verraden
tegelijk de eigen passie en de eigen schrik. In dit oordeel over Ezra Pound worden
inderdaad het ‘duistere schrijven’, het fascisme en de zelfuitschakeling in één adem
genoemd. Het zijn drie componenten van eenzelfde realiteit, die Levi tegelijkertijd
fascineerden en afschrikten.
Het fascisme, dat gebaseerd is op niet-communiceerbare principes, leidt tot
isolement en tot de dood. Uiteindelijk leidt het niet-willen-communiceren volgens
Levi tot een niet-willen-zijn.
‘Het uitspreekbare is te verkiezen boven het onuitspreekbare, het menselijke
woord boven het dierlijk geloei. Het is niet verwonderlijk dat de twee
meest onverstaanbare Duitse dichters, Trakl en Celan, zich beiden
gezelfmoord hebben, in een tijdspanne van twee generaties. Hun
gemeenschappelijk lot doet hun poëtische duisternis begrijpen als een
prezelfmoord, als een niet-willen-zijn, als een vlucht uit de wereld,
bekroond door de gewilde dood’ (L'altrui Mestiere, p. 53).
Voor Celan, ook een jood die ternauwernood ontsnapt is aan de Shoah, toont Levi
echter medelijden en begrip: zijn duister schrijven heeft niets te maken met ‘verachting
van de lezer’, maar is wel de weerspiegeling van de duisternis van zijn lot en van
zijn generatie. Wel onderlijnt Levi dat ook dit ‘duistere woord’ niet leidt tot het leven,
maar tot ongeluk en de gewilde dood. Om die reden wenst Levi zich ook te
distantiëren van het literaire principe van de overeenkomst tussen vorm en inhoud:
‘Het is ook niet waar dat enkel de duisternis van het woord die andere
duisternis kan weergeven, waarvan wij kinderen zijn en die in ons diepste
sluimert. Het is niet waar dat wanorde nodig is om de wanorde te
schilderen; het is niet waar dat de chaos van de geschreven bladzijde het
beste symbool is voor de ultieme chaos, waartoe wij allen bestemd zijn.
Dit te geloven is de typische ondeugd van onze onzekere eeuw’ (L'altrui
Mestiere, p. 54).
Op grond van dat geloof riskeert het schrijven zo duister te worden, dat het uitmondt,
- althans in het geval van Celan - in een ‘ultiem ongearticuleerd gestotter’, dat ons
ontstelt en perplex laat ‘als de reutel van de stervende’, en dat ‘inderdaad niets anders
is’. Wie er niet in slaagt te communiceren, bevindt zich onvermijdelijk op de weg
die
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leidt naar de isolering en de dood. Die overtuiging houdt in dat Levi zelf op zoek
was naar een andere kracht in het geschreven woord. Een kracht die helderheid brengt
in de duisternis: het ‘lucide’ woord.

Het lucide schrijven
Na zijn onverwachte overleving in Auschwitz ontdekte Levi ongetwijfeld door de
literatuur een nieuwe zin in zijn leven. ‘Na Auschwitz is geen poëzie meer mogelijk’,
beweerde Adorno. Levi verbetert hem: ‘Na Auschwitz is geen poëzie meer mogelijk,
tenzij over Auschwitz’4.
Poëzie dient niet om aan de realiteit te ontsnappen, maar integendeel om ze beter
te begrijpen. Het ‘lucide schrijven’ moet het mogelijk maken een vorm van geluk
en van leven te bereiken, op dezelfde manier als het ‘duistere’ schrijven leidt tot het
ongeluk en de dood. In zekere zin onderschrijven alle werken en heel het leven van
Primo Levi na Auschwitz deze stelling. Zoals de auteur zelf bevestigt, heeft het
vertellen over zijn concentratiekamp-ervaringen hem het leven gered, het was een
daad van ‘innerlijke bevrijding’, zoals hij zegt in het vaak geciteerde voorwoord van
Is dit een mens. In een interview met een Italiaans weekblad legt hij dit verder uit:
‘Mijn terugkeer naar huis luidde een zeer harde periode in. Ik voelde nog meer de
wonde die het Lager had gemaakt, en ik begreep dat de enige manier om mij te redden
was erover te vertellen. Schrijven was voor mij een daad van bevrijding: als ik niet
geschreven had, was ik waarschijnlijk een vervloekte van de aarde gebleven’5.
Schrijven als therapie. De auteur acht het resultaat ervan positief. Hij wenst ieder
die schrijft vanuit een innerlijke spanning toe erin te slagen zich van de angst te
bevrijden, ‘zoals dat ook met mij is gebeurd’6.
Als wetenschapper en agnosticus was hij ook overtuigd van de reddende kracht
van de menselijke rationaliteit. Dit verklaart dat Levi twaalf jaar na zijn terugkeer
uit Auschwitz in zijn boek Het periodiek systeem kan beweren dat op paradoxale
wijze zijn ‘bagage van wrede herinneringen een “rijkdom” geworden is’. Hieruit
spreekt een soort optimisme, dat volgens H. Stuart Hughes ook verwant is met Levi's
joodse traditie7. In elk geval blijkt dat Levi zelf dacht dat zijn werken, die ongetwijfeld
van een hoger ethisch niveau zijn dan vele memoires van andere
Auschwitz-overlevenden, hem hielpen om aan de jaren in het kamp een zekere zin
te geven, en om zelf daarna een ander leven te kunnen leiden.
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De stilte van Primo Levi
We hebben het leven van Primo Levi beschreven als een authentieke poging zich te
redden door het ‘lucide’ schrijven, door het zoeken van een eerlijke communicatie
met de lezer, met het oog op een beter begrip van wat gebeurd is. Vandaag, ongeveer
vier jaar na Levi's dood, mogen we ons wellicht terecht afvragen of Levi in zijn opzet
is geslaagd en of hij redding en rust heeft gevonden in zijn rationeel en lucide
schrijven. De zelfmoordhypothese, die vandaag bijna algemeen aanvaard is, heeft
tot een hevige discussie geleid in literaire kringen in Italië en daarbuiten. Het valt
inderdaad niet licht te begrijpen waarom een moedig man als Primo Levi op een
zeker moment beslist heeft zich het leven, waarvoor hij zo gevochten had, in het
kamp, maar zeker ook daarna, te ontnemen.
Een deel van het antwoord ligt misschien in het feit dat Primo Levi naar het einde
van zijn leven zich meer bewust was van de grenzen van zijn helder en lucide
schrijven. Het is niet onmogelijk dat hij in laatste instantie aan zijn literair project
ook dacht in termen van ‘mislukking’.
Verschillende passages in zijn werken en in artikelen over hem tonen aan dat de
auteur op verschillende momenten in zijn leven met de idee van zelfmoord speelde.
Hij geeft zelf toe dat hij dikwijls dichtbij de zelfdoding stond, ‘voor en na het kamp,
nooit in het kamp’8. Ook in zijn laatste boek I sommersi e i salvati (De verlorenen
en de geredden) wijdt Levi aan dit thema enkele paragrafen. Hij herhaalt dat zelfmoord
in het kamp een eerder zeldzaam verschijnsel was. Ook hijzelf had er in Auschwitz
bijna nooit aan gedacht:
‘Ik had wel andere dingen om aan te denken: een beetje brood vinden, het
moordende werk zoveel mogelijk te ontlopen, mijn schoenen op te lappen,
een borstel te stelen, de gezichten en de tekenen rond mij te interpreteren.
Levensdoelen zijn een uitstekende verdediging tegen de dood: niet enkel
in het concentratiekamp’9.
Het verlangen om getuigenis af te leggen, om zijn ervaringen te vertellen en te
begrijpen, heeft hem duidelijk geholpen om te overleven in het kamp en ook daarna,
in de periode van het schrijven van Is dit een mens en Het respijt (1963). Maar
ondanks de voorspellingen van enkele specialisten, eindigt daar Levi's carrière als
schrijver niet. In 1966 verschijnt een verhalenbundel Natuurlijke vertellingen. In het
voorwoord onderlijnt Levi de continuïteit in zijn oeuvre, de band tussen deze
‘schertsende verhalen’ en zijn eerste ‘ervaringsromans’10. Hij verlaat dus zijn eerste
thema's, maar het gebruik van een pseudoniem
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(Damiano Malabaila) getuigt van enige reserve tegenover de verandering van het
onderwerp, alsof dit gepaard ging met een zeker schuldgevoel.
Daarna verschijnen De vormfout (1971), gepubliceerd onder de eigen naam, en
De stersleutel. In beide werken bevestigt Levi de verwijdering van de thematiek van
de Tweede Wereldoorlog, al blijft die onderhuids wel aanwezig. Maar in Lilit (1981)
duikt de nachtmerrie van de Tweede Wereldoorlog weer op en het thema is weer
volop aan de orde in Zo niet nu, wanneer dan?. Ook in zijn gedichten, gepubliceerd
in de bundel Op een onzeker uur (1984), vinden we dit wankel evenwicht terug tussen
de terugkeer naar het thema van het Lager en de pogingen om er zich van los te
maken. De titel zelf verwijst naar het gedicht ‘de overlevende’ (4/2/1984), dat juist
schildert hoe de wrede herinnering onvermijdelijk terugkeert, en hoe men er niet kan
aan ontsnappen:
Sinds dat moment, op een onzeker uur,
keert die pijn terug
en vindt men niemand die ernaar luistert,
dan brandt het hart in de borst.

Deze verzen vormen ook de epigraaf van I sommersi e i salvati. Dit laatste werk van
Levi is het hoogtepunt van zijn reflecties over zijn kampervaringen. In het geheel
van zijn oeuvre is het de ultieme poging om te begrijpen wat Auschwitz geweest is.
Het is betekenisvol dat de auteur juist in het laatste hoofdstuk de vraag stelt of het
überhaupt ‘wel mogelijk is de Duitsers te begrijpen’. Het is de eeuwenoude vraag
naar het waarom van het kwaad in de wereld, die Levi herformuleert vanuit zijn eigen
ervaringen. Het lijkt erop dat Primo Levi, naar het einde van zijn leven, de
onmogelijkheid ervaart om met het menselijk verstand dit kwaad te vatten, juist zoals
dat jaren ervoor te Auschwitz ook het geval was. Op dat moment echter hield de
drang om getuigenis te brengen over wat zich in de kampen afspeelde hem in leven.
Veertig jaar later had hij alles verteld, herhaald, uitgelegd. En toch, verklaren kon
hij niet, een redelijke uitleg vinden voor de kampen evenmin. Ook het ‘lucide
schrijven’ verschafte hem niet de genoegdoening van het begrijpen: nochtans wordt
zijn laatste werk I sommersi e i salvati juist gekenmerkt door een extreme luciditeit.
Zijn laatste gedicht lijkt de nederlaag van zijn zoeken naar het ultieme waarom te
bezegelen. In zekere zin kondigt het zijn verdwijning van het toneel aan. We citeren
hier de laatste verzen, die de metafoor
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van het leven als een schaakpartij verderzetten, omdat ze Levi's gemoedsgesteldheid
verduidelijken:
Trouwens, waarom aandringen?
Om mijn zetten te voorzien
is er een andere wijsheid nodig dan de jouwe
Je wist toch van het begin
dat ik de sterkste ben.

Is dit niet het ware testament van de rationalist Levi, die erkent de partij verloren te
hebben? Uiteraard zullen in de zelfdoding van die bewuste elfde april 1987 ook
andere factoren hebben meegespeeld: volgens sommigen de depressie tengevolge
van de operatie die hij pas had ondergaan en de ziekte van zijn moeder, volgens
anderen zijn zware financiële moeilijkheden. Toch weten we ook dat de woorden
niet meer zo gemakkelijk uit zijn pen vloeiden, misschien juist omdat hij zich ervan
bewust werd dat ook een uiterst helder (lucide) schrijven hem niet zou redden. De
dood van Levi, of het nu om zelfmoord met voorbedachte rade gaat of niet, kan
beschouwd worden als de logische conclusie van de rationalist Levi: ‘aandringen’
hoefde niet meer. Om zich te redden was er ‘een andere wijsheid’ nodig. Op dat
cruciale moment was Levi een gevangene geworden van de wanhoop.
In zekere zin zou men zijn dood als de mislukking van zijn literaire onderneming
kunnen beschouwen. Toch getuigen zijn werken van zijn authentieke poging om de
eigen menselijkheid in een corrupte wereld te redden. In zijn boeken leeft Levi verder
door vooral jongeren, die de tragische tijd van de Tweede Wereldoorlog niet hebben
meegemaakt, aan te manen zijn woorden niet te vergeten en ze ‘in het hart te griffen’.
De dramatische kracht van zijn teksten wordt vandaag nog versterkt door zijn
onverwachte dood, zoals veertig jaar daarvoor door zijn onverwacht overleven. Op
deze manier doet de dood van de schrijver niets af van wat hij geschreven heeft.
Integendeel, in Levi's stilte hoort men zijn laatste kreet.

Eindnoten:
1

o

Turijn, 1919. Heeft als overlevende van Auschwitz na de oorlog zijn ervaringen op schrift
gesteld. Zijn boek Is dit een mens (Se questo è un uomo) is na een slecht debuut tot een bestseller
uitgegroeid en mag tot de beste werken van het genre gerekend worden. Voor nadere gegevens
in Streven, zie Luc Devoldere, Primo Levi en de vormfout, april 1987, pp. 614-620; Gie Van
Den Berghe, Dit was een mens. Primo Levi's humanisme en zelfdoding, december 1988, pp.
213-225.
2 Uit Se questo è un uomo, appendice, in Opere 1, Einaudi, Torino, 1987, p. 211. In de Nederlandse
vertaling, Is dit een mens, (Meulenhoff, Amsterdam, 1987) is dit nawoord jammer genoeg niet
overgenomen.
3 L'altrui mestiere, Einaudi, Torino, 1985. Letterlijk betekent de titel ‘andermans beroep’. De
uitgave bundelt een aantal artikelen die reeds eerder in La Stampa verschenen waren. Bij mijn
weten zijn zij niet vertaald in het Nederlands. In het voorwoord van deze bundel legt Levi uit
dat, hoewel verschillend van inhoud, elk artikel tracht aan te duiden dat er tussen de twee
werelden (chemie en literatuur) juist geen incompatibiliteit bestaat. Dit wijst er nogmaals op

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

4
5
6
7

8
9

hoe in Levi's reflectie de eventuele spanning tussen deze twee polen van zijn leven centraal
staat.
Deze uitspraak van Levi vinden we verschillende keren terug, o.a. in een interview met de
Italiaanse krant Corriere della Sera van 28 oktober 1984.
In Famiglia Cristiana van 20/7/1975.
L'altrui Mestiere, cit., p. 33.
In zijn werk over een aantal Italiaans joodse auteurs, wijdt H. Stuart Hughes een belangrijk deel
aan Primo Levi, van wie hij zegt: ‘het joodse optimisme wordt geboren vanuit de wanhoop.
Enkel voor de gevangenen van de hoop wacht er een veilig morgen’. Zie Prisoners of Hope.
The Silver Age of the Italian Jews 1924-1974, Harvard University Press, Cambridge, 1983.
In hetzelfde interview, zie noot 4.
Primo Levi, I sommersi e i salvati, Opere 1, cit., p. 773. 10 Op de omslag van het boek staat te
lezen: ‘(...) ik zou deze verhalen nooit publiceren als ik niet gemerkt had (niet onmiddellijk,
om eerlijk te zijn) dat er een brug bestaat tussen het Lager en deze vertellingen die fictie zijn:
het Lager is voor mij de grootste “fout” geweest (...), het dreigendste monster dat ooit door de
menselijke rede geschapen is’ (Storie naturali, Einaudi, Torino, 1966). Het thema van de ‘fout’
(in het Italiaans ‘vizio’: fout, gebrek, ondeugd) komt ook terug in zijn volgende werk: De
vormfout (1971).

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

357

Historische achtergronden
India op een keerpunt
Walter Fernandes
Tientallen jonge mensen die zichzelf in brand steken en de dood ingaan omdat ze
vrezen nooit meer aan een baan te komen: de regering wil een redelijk aandeel van
de overheidsjobs voor de lagere kasten reserveren. Massale botsingen tussen hindoes
en moslims, moslims en hindoes: de Ayodya-moskee zou worden omgebouwd tot
een hindoetempel. De troebelen hebben de Indiase samenleving op haar grondvesten
doen wankelen en tot de val van de regering van V.P. Singh geleid. Wat is er in India
aan de gang? De westerse media hebben erover bericht, maar hun analyse richtte
zich haast uitsluitend op het kastenprobleem, de fanatieke religieuze tegenstellingen,
of de intern politieke rivaliteiten. Ik zal niet zeggen dat dit allemaal - met daarnaast
de belabberde economische situatie en de politieke instabiliteit - niet een heel
belangrijke rol heeft gespeeld, maar om de recente gebeurtenissen adequaat te
verklaren, moeten we toch iets verder teruggaan. Twee ontwikkelingen mogen we
niet uit het oog verliezen: 1. Met de jaren is de macht in India van de stedelijke elite
overgegaan naar de rurale elite, en 2. India is op zoek naar een nieuwe identiteit en
dat vindt zijn uitdrukking in een herlevend religieus, regionaal en kastenbewustzijn.
Laat ik proberen de historische achtergrond van deze ontwikkeling te schetsen.

Van stedelijke naar rurale elite
De machtsverschuiving van de stedelijke naar de rurale elite moet worden gezien in
het licht van de reeds in 1889 ontstane vrijheidsbeweging. Die werd geleid door de
stedelijke elite. De meesten daarvan waren brahmanen of behoorden tot andere hogere
kasten. De Britten probeerden hen in het koloniale systeem in te lijven, ze gebruikten
ze als agenten om de massa onder de duim te houden. Ze kregen toegang tot westers
onderwijs en sommigen van hen collabo-
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reerden voluit met de vreemde mogendheid. Een ander belangrijk deel van deze elite
besefte daarentegen dat waarden als gelijkheid en vrijheid, die door het Westen
werden gepredikt om het kolonialisme te legitimeren, in feite alleen maar voor Europa
golden: gekoloniseerde volkeren konden er niet zomaar aanspraak op maken. Deze
elitegroepen - ze bestonden vooral uit advocaten en economen - begonnen hun aandeel
in de macht op te eisen en ijverden op de lange termijn voor volledige
onafhankelijkheid van de Britten. In het begin van de 20e eeuw sloot de opkomende
kapitalistische klasse zich bij hen aan; ze financierde de beweging en beïnvloedde
haar ontwikkelingsbeleid.
De landbouwersklassen, die tot de middelste kasten behoorden, namen in de jaren
'20 actief deel aan de beweging. Hun leiders gingen de landbouwers de
‘achtergebleven kasten’ noemen en beklemtoonden aldus de tegenstelling tussen hen
en de brahmanen, die het landsbestuur en de bevrijdingsbeweging al stevig in handen
hadden. Vóór de onafhankelijkheid in 1947 slaagden ze er niet in gelijke macht te
verwerven. Met de onafhankelijkheid ging de macht over van de Britten naar de
brahmaanse en industriële klassen en die gaven de voorrang aan een op hoog
ontwikkelde technologie gebaseerde industrialisering.
Wel keerde het landbouwbeleid van de nieuwe machthebbers zich tegen de, door
de Britten gecreëerde, parasitaire feodale landeigenaars, de zamindars, ten gunste
van de middelgrote boeren (met niet meer dan 10 ha). Irrigatie, elektrificering en
andere landbouwtechnologieën werden door de overheid gefinancierd. Dat leidde
tot de ‘Groene Revolutie’ en sommigen uit de ‘achtergebleven kasten’ voeren er wel
bij. Economisch sterker geworden, gingen zij gaandeweg in verschillende deelstaten
de macht in handen nemen over de financiële en politieke instellingen. Rond 1980
gaven 75% van de leden van de wetgevende lichamen in de verschillende staten
‘landbouw’ op als hun beroep en de meesten van hen behoorden tot de ‘achtergebleven
kasten’. Maar in 1952 zat slechts 20% van hen in het centrale parlement. In 1980
waren er dat al 40%. Vandaag vormen zij de meerderheid. Hun boegbeeld is Devi
Lal, de vice-premier, die in augustus 1990 werd ontslagen. In deze strijd om de macht
kunnen zowel Singh als Rajiv Gandhi beschouwd worden als vertegenwoordigers
van de stedelijke elite.
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Religieus reveil
Ook het religieuze reveil waarvan we op het ogenblik niet alleen in het hindoeïsme,
maar ook in de islam, het boeddhisme, het sikhisme en andere Aziatische (en
Afrikaanse) godsdiensten getuige zijn, moet worden gezien tegen de achtergrond
van het kolonialisme. De dekolonisering betekende voor de islam het einde van de
kruistochten en van zijn onderdrukking door het christendom. Voor de hindoese
upper classes betekende ze het einde van hun zes eeuwen lange onderwerping aan
moslimheersers, hun honderdvijftig jaar lange onderwerping aan de Britten, die zij
als christenen beschouwden. In hun cultuur en religie door kolonisatoren en
missionarissen altijd gekleineerd, gingen zij in de tegenaanval en dat leidde tot een
revival van het hindoeïsme.
Hun nieuwe identiteit zochten de hindoe upper classes in de affirmatie van hun
macht tegen de onderdrukking door de islam en hun denigratie door de christenen.
Van die nieuwe identiteit werd hun godsdienst het symbool. Dit religieuze reveil
was in feite een fundamentalistische en reactionaire beweging, te vergelijken met
het post-Napoleontische feodale reveil in Frankrijk. Gelijktijdig deed zich in de islam
hetzelfde fenomeen voor. In het begin van de eeuw ging elk van de religieuze
bewegingen deel uitmaken van de vrijheidsbeweging. Politieke leiders exploiteerden
ze in hun streven naar macht; de Britten gebruikten ze in hun verdeel-en-heers-tactiek.
Uiteindelijk zou dit misbruik van de religie in 1947 leiden tot de partition, de
verdeling van het subcontinent in India en Pakistan. In de onlusten die daarmee
gepaard gingen, vonden honderdduizenden de dood en naar schatting 15 miljoen
mensen werden van het ene naar het andere land ‘verplaatst’. De spanning tussen
hindoes en moslims ging aldus een integrerend deel uitmaken van de nieuwe identiteit
waar zowel India als Pakistan en Bangladesh (tot 1971 Oost-Pakistan) naar op zoek
waren. Een groot aantal van de leiders van de fundamentalistische partijen in India
en Pakistan - b.v. L.K. Advani, de voorzitter van de Bharatiya Janata Party, de
fundamentalistische hindoepartij - zijn mensen of komen van mensen die bij de
partition ‘verplaatst’, ‘displaced’ zijn.

Heropleving van het kastebewustzijn
Niet alleen de religies, ook de kasten werden door de Britten gebruikt in hun
verdeel-en-heers-beleid. Een voorbeeld: tot in 1937 moest in

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

360
de tienjaarlijkse volkstelling iedereen steeds vermelden tot welke kaste hij of zij
behoorde. Op die manier konden de Britten laten zien dat India een samenraapsel
was van kasten, religies, talen en etnische groepen dat alleen door een vreemde
mogendheid samen kon worden gehouden. Mettertijd gingen de vrijheidsstrijders
zich tegen die vermelding van het kastetoebehoren in de volkstellingen verzetten. In
1941 kwam er een eind aan. Maar intussen had het kastebewustzijn als bron van
macht al wel de kop opgestoken.
Daar komt bij dat veel bewegingen van de lagere kasten, aborigines en andere
marginale groepen in het midden van de 19e eeuw al heel sterk waren. Ze werden
door de vrijheidsstrijders van de upper classes ingelijfd. In tegenstelling tot diegenen
uit de elite die zich terugtrokken in het defensief, was er een deel van de elite dat de
eisen van deze bewegingen serieus nam en voor sociale hervormingen ging pleiten.
Het religieuze reveil en de belofte van sociale hervormingen waren de belangrijkste
factoren die ertoe leidden dat de bevrijdingsstrijd een massabeweging werd. Maar
tegelijk trad er in de beweging een breuk op tussen de promotoren van het religieuze
reveil en de sociale hervormers. Gandhi probeerde de twee weer samen te brengen
door zich op te werpen als Mahatma, man van God. Sociale rechtvaardigheid en
gelijkheid noemde hij Rama Rajya, de terugkeer naar het gouden tijdperk van de
mythische koning Rama, toen alle klassen in welvaart leefden en overal vrede en
gerechtigheid heerste. Hij slaagde slechts gedeeltelijk in zijn opzet, omdat sommigen
zijn houding als zuiver hindoeïstisch beschouwden, terwijl hij in werkelijkheid de
Rama Rajya opvatte als de gemeenschappelijke traditie van alle Indiërs, niet alleen
van de hindoes. De fundamentalisten gingen verder de weg op van het religieuze
reveil.
De groep die na de onafhankelijkheid de macht overnam, werd beheerst door
mensen die een secularisatie naar westers model voorstonden - scheiding van religie
en staat - en ijverden voor sociale hervormingen. Zij introduceerden in de grondwet
een positieve discriminatie ten gunste van de meest marginalen, de zogenaamde
‘onaanraakbaren’ en de aborigines: voortaan zouden 22,5% van de zetels in het
parlement en de regering voor deze groepen gereserveerd worden, even zoveel van
de overheidsbanen en van de posten in de staatsscholen en -universiteiten. Een
gelijksoortige ‘positieve discriminatie’ werd ingevoerd in alle deelstaten, telkens in
verhouding tot het bevolkingsaantal van deze categorieën. De grondwet van 1950
ge-
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waagde van een zelfde bevoorrechting van nog ‘andere achtergebleven kasten’. Maar
tot in 1977 kwam daar in de praktijk niets van terecht. Dat jaar werd een commissie
opgericht onder het voorzitterschap van J.P. Mandai, die de kwestie zou bestuderen
en aanbevelingen zou doen. In 1979 was ze klaar met haar rapport. De achtergebleven
kasten bleken 52% van de totale bevolking uit te maken en minder dan 20% van de
overheidsbanen te krijgen. Voortaan zouden volgens de commissie 27% van deze
banen naar die kasten moeten gaan.
Principieel had de commissie gelijk, maar haar rapport ging uit van de volkstelling
van 1931. Veel van deze achtergebleven kasten hadden inmiddels, dank zij het
landbouwbeleid van na de onafhankelijkheid, grote vooruitgang geboekt. Maar
tegelijk was er ten gevolge van een tekortschietend binnenlands beleid, een
onrechtvaardige internationale economische orde en... de geweldige toename van de
bevolking, economische schaarste ontstaan. De werkloosheid liep op tot 50 miljoen
op een totale actieve bevolking van 350 miljoen. Er volgde een wedijver voor de
schaarse bestaansmiddelen en banen. De middenkasten, die zichzelf de
‘achtergestelde’ kasten noemden, voelden zich gediscrimineerd door de hoogste
kasten, die bestaansmiddelen en banen monopoliseerden. Kortom, de economische
schaarste scherpte het kastebewustzijn nog aan.
Ook de religieuze spanningen tussen hindoes en moslims werden erdoor
aangescherpt. Politieke leiders gebruikten de godsdienst voor hun electorale belangen.
De aanhangers van hun godsdienst beloofden ze allerlei voordelen; de andere religie
verweten ze dat ze hen discrimineerde. Toen b.v. de Congrespartij in 1983 in het
Zuiden de verkiezingen verloren had, begon de toenmalige premier Indira Gandhi,
die tot dan toe in het Noorden afhankelijk was geweest van de minderheden,
gematigde hindoes en lagere kasten, zichzelf op te werpen als een hindoeleider, om
de hogere kasten in het Noorden voor zich te winnen. Zo had ook Rajiv Gandhi,
naast de sympathie die hij won na de moord op zijn moeder, zijn massale overwinning
in 1984 te danken aan zijn hindoe-imago. In 1986 probeerde hij de fundamentalistische
moslims te paaien door, tegen het Hooggerechtshof in, een wet uit te vaardigen die
gescheiden moslimvrouwen geen recht meer gaf op onderhoudsgeld. Daarop
reageerden de hindoefundamentalisten met het oprakelen van een eeuwenoude
controverse over de plaats waar Rama, de mythische vorst, zou zijn geboren. Daar
staat nu een moskee. Die zou volgens de hindoe-fundamenta-
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listen door de Mughal keizer Babar gebouwd zijn op de plaats waar oorspronkelijk
de Ramatempel stond. Historisch is niet uit te maken wie van beide partijen, moslims
of hindoes, in deze kwestie gelijk heeft. Maar de sentimenten werden opgezweept
en electoraal uitgebuit. In de verkiezingen van 1989 trachtte Rajiv Gandhi zowel
moslims als hindoes voor zich te winnen, maar zijn standpunt over de moskee was
zo dubbelzinnig, dat hij zowel hindoes als moslims verloor. V.P. Singh, die zich
verzette tegen de afbraak van de moskee, won de moslims voor zich én een gedeelte
van de gematigde hindoes. De fundamentalistische Bharatiya Janata Party zag haar
aantal parlementszetels stijgen van 2 in 1984 tot 86 nu.

Politiek misbruik van religie en kasten
De aanbevelingen van de Mandalcommissie, die de lagere kasten een redelijk aandeel
in de overheidsinstellingen en -banen wilden geven, bleven tot 1990 dode letter. Bij
alle verkiezingen stonden alle partijen in hun programma's zogezegd achter het
rapport, maar de verkiezingen waren nog niet voorbij of het verdween weer in de
laden. In 1990 dook het weer op. De regering van V.P. Singh, die het met een
gelegenheidscoalitie van zowel linkse als rechtse partijen moest zien te stellen,
probeerde alle netelige kwesties voor zich uit te schuiven. Tot Devi Lal, de
vice-premier, die V.P. Singh onderuit wilde halen, het conflict tussen stedelijke en
rurale bevolking weer oprakelde. Hij wierp zich op als de leider van de rurale
bevolking, Singh vertegenwoordigde in zijn ogen alleen de stad. In de hoop toch nog
een deel van de rurale bevolking voor zich te winnen, beloofde Singh nu eindelijk
eens werk te maken van het Mandalrapport.
Daarmee dreef hij niet alleen Devi Lal in het verweer, maar ook de rechtse
Bharatiya Janata Party, wier achterban tot dan toe hoofdzakelijk uit de commerciële
en stedelijke middenklassen bestond. Die probeerde nu ook onder de rurale bevolking
stemmen te ronselen: ze spiegelde hun voor dat hun slechte economische situatie
alleen maar te wijten was aan het feit dat de moslims en andere minoriteiten
systematisch voorgetrokken werden. De zet van Singh dreigde de achterban van de
BJP in tweeën te delen, kaste tegen kaste. Om dat te voorkomen, rakelde de BJP nu
de Ayodya-kwestie weer op: de moskee moest worden afgebroken; op 30 oktober,
de dag die was vastgesteld door de Vishwa Hindu Parishad, een andere extremistische
hindoe organisatie, moest de eerste steen worden gelegd voor een hin-
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doetempel. Om te voorkomen dat het kastenprobleem de partij zou verdelen, zouden
de hindoes weer verenigd worden rond een al even gevoelig religieus conflict. De
voorzitter van de partij, Advani, zou op pelgrimage gaan naar Ayodya; hij zou
vertrekken van Gujarat in West-India; daar stond een tempel op de plaats waar
vroegere moslim heersers een tempel vernield hadden en een moskee gebouwd. Hij
dreigde ermee zijn steun aan de regering op te zeggen als hij zou worden gearresteerd
of als de eerstesteenlegging niet mocht doorgaan. Singh had slechts twee keuzen: hij
kon Advani laten arresteren, maar dat betekende de val van zijn regering, óf hij kon
de extremistische actie in Ayodya doorgang laten vinden, maar dat betekende bloedige
rellen in heel het land, tienduizenden slachtoffers en misschien het uit elkaar vallen
van India. Het pleit voor hem en zijn collega's dat zij voor het eerste kozen. Advani
werd gearresteerd. De regering viel. De onlusten die volgden, eisten slechts (?) enkele
honderden slachtoffers, maar een massaal bloedbad werd voorkomen.
Intussen had Rajiv Gandhi zijn brede electorale basis verloren; alle andere partijen
en partijtjes wedijverden om de gunst van uiteenlopende bevolkingsgroepen. Er
kwam een stilzwijgende alliantie tot stand tussen Gandhi en Devi Lal; later sloot
Chandrasekhar, de nieuwe premier, zich daarbij aan. Tegen deze politieke achtergrond
moet men ook de onlusten onder de studenten situeren. Zij zien hun toekomst bedreigd
door een enorme werkloosheid. Als nu 100.000 banen aan de ‘achtergebleven klassen’
voorbehouden worden, ziet hun situatie er nog somberder uit.

Regionalisme en etnisch reveil
India staat ten gevolge van al deze samen exploderende conflicten op een keerpunt
in zijn geschiedenis. In de eerstkomende jaren is nog meer politieke instabiliteit te
verwachten. Zelfs een partij die met een voldoende meerderheid aan de macht zou
komen (zoals misschien de Congrespartij van Rajiv Gandhi in 1991) zal de conflicten
niet kunnen bedwingen. Naast de religieuze en kastetegenstellingen zorgen ook het
heroplevend regionalisme en het etnisch reveil, reacties op een overcentralisatie,
voor serieuze moeilijkheden.
India is geen federatie, maar een bondsstaat, een Union of States. De deelstaten
beschikken over een grote autonomie, maar het centrum heeft meer macht dan een
federale regering. Dat systeem werkte behoorlijk tot in het midden van de jaren '60,
toen in de meeste staten
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de Congrespartij, een coalitie van regionale leiders, nog aan de macht was. Toen in
1967 verschillende staten voor de oppositie kozen en Indira Gandhi haar eigen positie
in de Congrespartij bedreigd zag, centraliseerde zij meer en meer macht in eigen
handen. De voornaamste ministers in de staatsregeringen werden vanuit Delhi
benoemd en niet meer ter plaatse verkozen, en voor elk van hun belangrijke
beslissingen hingen ze van haar af. Haar zoon Rajiv Gandhi trad in haar voetsporen.
De wrevel tegen die centralisatie nam toe, als het slecht ging in de staten werd dat
het centrum verweten. In naam van de nationale eenheid centraliseerde Rajiv Gandhi
de macht nog meer. Het gevolg was dat in de laatste twintig jaar verschillende
regionale partijen de macht in hun staat overnamen. Ook hierin zien we hoe de
bevolking zoekt naar een nieuwe, eigen identiteit. Maar dat streven wordt vaak
afgedaan als anti-nationalisme en gebruikt voor politieke doeleinden.
Hetzelfde gebeurt met het etnisch reveil. India telt vandaag onder de tien meest
geïndustrialiseerde landen van de wereld. De industrialisatie creëerde een sterke
boven- en middenklasse, die ongeveer 25% van de totale bevolking van 880 miljoen
omvatten. Industriëlen en andere economische besluitvormers hebben de neiging om
de rest van de bevolking te vergeten en hun de economische voordelen te ontzeggen.
Miljoenen Indiërs zijn in feite slachtoffer geworden van de economische ontwikkeling.
De ± 70 miljoen tribalen en ± 120 miljoen mensen uit de geregistreerde klassen (de
voormalige ‘onaanraakbaren’) werden tengevolge van deze geplande ontwikkeling
alleen maar armer. De eerstgenoemden zijn verarmd als gevolg van de massale
ontbossing waartoe men overging voor de winning van industiële grondstoffen, of
zijn ‘verplaatst’ omdat er in hun streek stuwdammen gebouwd, mijnen ontgonnen
of andere ontwikkelingsprojecten opgezet werden. De tweede groep, die al altijd
machteloos was, werd nog verder gemarginaliseerd doordat hun traditionele
ambachtstechnieken die hun het overleven mogelijk maakten, vervangen werden
door hoog ontwikkelde technologie. Deze groepen worden zich nu bewust van hun
rechten en eisen een rechtmatig aandeel in de rijkdommen en de macht. De stammen
in Oost-India vragen meer zeggenschap in het beheer van de natuurlijke rijkdommen
en een eigen staat in de Indiase Unie. Extremisten in Noordoost-India streven naar
onafhankelijkheid.
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Onzekere toekomst
India gaat een onzekere toekomst tegemoet. De regionale, religieuze en ruraal-urbane
spanningen en de kasten-tegenstellingen zullen de komende jaren waarschijnlijk
toenemen, en daarmee natuurlijk de politieke instabiliteit. Het enige waarop we onze
hoop kunnen stellen is de gematigdheid waarmee de meerderheid van de bevolking
reageerde op de recente troebelen. Hoewel de zaak-Ayodya en de arrestatie van
enkele hindoe-leiders uiterst gevoelige kwesties waren, reageerde de meeste hindoes
gemodereerd. Men kan betreuren dat slechts heel weinigen publiek opriepen tot
terughoudendheid. Maar omgekeerd waren er ook relatief weinigen die heftig
reageerden op Singhs beslissing de BJP-leiders te laten arresteren en zo de verwoesting
van de moskee te voorkomen.
Ook veel moslims en leden van andere minderheden, evenals een aantal regionale
leiders, leggen gematigdheid aan de dag. Maar die gematigdheid zal niet volstaan
zolang de politieke en economische besluitvormers geen poging ondernemen om
een consensus over de belangrijkste conflicten te bereiken, in plaats van die conflicten
voor partijpolitieke doeleinden uit te buiten. Zo'n consensus schijnt nog niet in zicht
te zijn. Terwijl er elk jaar miljoenen nieuwe jobs nodig zijn, concentreert de economie
zich op verhoogde produktiviteit en hoog ontwikkelde, meestal arbeidsbesparende
technologie. Westerse landen blijven druk uitoefenen op India om investeringen van
multinationals toe te laten en arbeidsbesparende technologie te importeren. Onder
de druk van het Westen vindt er een onbeheerste exploitatie van natuurlijke
rijkdommen plaats, middelen waarvan tribalen en lagere kasten afhankelijk zijn om
te overleven. De hogere en de middenklassen genieten van de voordelen daarvan,
maar de situatie van de anderen verslechtert. Van de winstgevende economie profiteert
slechts 25% van de bevolking, 220 miljoen mensen van de 880 miljoen. Noch de
conflicten, noch de dramatische bevolkingstoename kunnen beheerst worden als dit
proces niet wordt stopgezet.
Om deze enorme problemen op te lossen en te overleven, zal India zelf veel meer
respect moeten opbrengen voor de regionale, religieuze en kastegevoeligheden en
behoeften. Het Westen van zijn kant moet zijn pressie laten varen om India naar
westers model te industrialiseren en eens nadenken over een ander
ontwikkelingsmodel.
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Forum
Recente interpretaties van de jodenuitroeiing (III)
Gie van den Berghe
Filosofische interpretaties
In Echoes from the Holocaust bezinnen enkele filosofen en andere
menswetenschappers zich over de betekenis van de judeocide (Temple University
Press, Philadelphia, 1988, onder redactie van Alan Rosenberg en Gerald Myers).
Een centraal thema gaat terug op Theodor Adorno die al in 1944 meende dat de
catastrofe het definitieve einde betekende van de Verlichtingsidee dat functionele
rede, wetenschap en technologie onontkoombaar tot vooruitgang leiden. De
wetenschappelijk-technisch-bureaucratische mentaliteit leidde evenwel tot
dodenfabrieken. Ook Alan Rosenberg en Paul Marcus menen dat Auschwitz mede
het gevolg is geweest van het feit dat de filosofie de kritische rede heeft afgezworen,
en daardoor onderdeel werd van een cultuur waarin feit en waarde, intellect en emotie,
middel en doel strikt gescheiden worden; waarin kwantificering en efficiëntie
primeren, en mensen tot objecten worden gedegradeerd.
Ronald Aronson gaat hier dieper op in. De naïeve vooruitgangsmythe, de
zogenaamde waardenvrijheid van wetenschap en technologie, werd in de 20e eeuw
door een hele reeks ‘man made disasters’ ontkracht. Maar de
seculier-wetenschappelijke denkwijze die volkenmoord uitvoerbaarder maakt biedt
tevens de mogelijkheid daar kritisch en doelmatig over na te denken om herhaling
te voorkomen. Sommige filosofen worden dermate gebiologeerd door de mentale
attituden die noodzakelijk waren voor de uitvoering van de judeocide, dat ze die
denkwijzen als voldoende oorzaken zijn gaan beschouwen. De jodenuitroeiing kan
slechts aan de wetenschap en seculiere rationaliteit worden toegeschreven als men
abstractie maakt van het essentieel menselijk, politiek karakter van de uitroeiing; als
de vraag genegeerd wordt waarom iemand een volk wil uitroeien. Een ontmenselijkt
vooruitgangsidee dus, losgekoppeld van de politieke en sociale doelen die de
Verlichting zich stelde.
Een ander thema dat als een rode draad door dit stimulerend boek loopt is de
uniciteitsgedachte, de absolute onbegrijpelijkheid en onvergelijkbaarheid van de
Holocaust. De theoretische en praktische onhoudbaarheid van die stelling wordt
aangetoond.

Uniciteit, ooggetuigenverslagen en foto's
Holocaustliteratuur zou volgens velen een uniek genre zijn omdat die unieke
gebeurtenis niet onder woorden kan worden gebracht. In The Literature of Destruction
(The Jewish Publication Society, Philadelphia, 1988) toont David Roskies de
onjuistheid van deze stelling aan. Hij bundelt en commentarieert
ooggetuigenverslagen, dagboeken, sermoenen, proclamaties, gedichten, kortverhalen,
archieven en klaagzangen die in de voorbije tweeduizend jaar geschreven werden
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door joden in antwoord op pogroms en genocides. Elk slachtoffer had het gevoel dat
wat hem
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trof onvergelijkelijk was. Roskies speurt naar evoluties en constanten in responsen
en verwerkingsstrategieën.
Veel materiaal uit de getto's (ook grappen: ‘wat zou je willen zijn als je Hitlers
zoon was?’, antwoord: ‘een wees’), slechts één tekst uit de dodenkampen. Dat heeft
onder meer te maken met het feit dat Roskies documenten afwijst die niet in het
Jiddisch of Hebreeuws zijn opgesteld. Joodse auteurs die moderne talen hanteren
zouden geen gemeenschappelijke basis bezitten, wat ze schrijven zou te sterk
vertekend zijn door de gastcultuur. Roskies' selectiecriterium bepaalt grotendeels
zijn conclusie. Hij meent dat joodse trauma's steeds verwerkt werden door middel
van interne codes en archetypes, dat de auteurs steeds terugkeren tot een liturgische
wijze van schrijven, Gods woord steeds weer omzetten om zin te ontworstelen aan
de gewelddadige wereld.
De foto's van de bekende Poolse fotograaf Adam Bujak zouden het onuitsprekelijke
verduidelijken (Auschwitz. Birkenau, Herder, Freiburg, 1989). De foto's van
foltertuigen, blikken Zyklon B, stapels valiezen, kampstraten, pausbezoek, barakken,
wachttorens, ruïnes en prikkeldraad, getuigen van vakmanschap en originaliteit. Of
ze meer duidelijk maken dan woorden? Wat mij opvalt is de nadrukkelijke
aanwezigheid van kaarsen, kruisen en bloemen, aan de dodenmuur, in cellen, in de
crematoria, tot in de verbrandingsovens. Toen ik begin 1982, direct na de opheffing
van de noodtoestand in Polen, Auschwitz bezocht, zag ik geen spoor van katholieke
herdenking.
Bujaks foto's worden vergezeld van waarschuwende teksten. Elie Wiesel zet de
toon: Auschwitz is onvatbaar, we moeten zwijgen, de adem inhouden, herdenken,
niet vergeten. De literaire cliché's over onuitsprekelijkheid en onbegrijpelijkheid
worden overgenomen door Jean-Marie Lustiger, kardinaal van Parijs. De zieke mens
moet zich op de weg der verlossing begeven, zich afkeren van de Aufklärung, boete
doen, goddelijke vergiffenis afsmeken, goed zijn. Anderen sluiten zich hierbij aan
maar wijzen op de oorzaken van de ‘onbegrijpelijke’ genocide, op discriminatie van
minderheden, xenofobie, racisme en ultra-nationalistische gevoelens.

Banaliteit van het kwaad
Verantwoordelijkheidsdissociatie en banaliteit van het kwaad vormen samen het
derde hoofdthema in Echoes from the Holocaust. SS-ers waren door de band geen
sadisten. Ze ervoeren hun misdaden niet als immoreel omdat ze gedekt werden door
een bevel van een autoriteit die zij als legitiem erkenden. Ze voelden zich niet
verantwoordelijk. Door de staat bevolen daden worden beoordeeld aan de hand van
het criterium gezagsgetrouwheid. ‘Voor de voltrekking van de Holocaust’, schrijft
George Kren, ‘waren geen sadisten nodig maar gesocialiseerde individuen’. De
voornaamste bron van geweld is de bereidheid zich op te offeren voor een ideaal,
een zaak. Wie bereid is voor een zaak te sterven, is ook bereid ervoor te doden. Het
transcendentie-vermogen van de mens, de mogelijkheid zich de wereld voor te stellen
zoals hij zou moeten zijn, is de voornaamste bron van creatief én destructief gedrag.
Tom Segev, een Israëlisch geschiedkundige en journalist, besteedde meer dan tien
jaar aan onderzoek naar persoonlijkheid en gewoontes van nazikampcommandanten.
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Soldiers of evil (McGraw-Hill, New-York, 1988) is een zorgvuldig gedocumenteerd
boek, wars van sensatiezucht.
De kampcommandanten hadden, zeker tot het begin van de oorlog, dienst in een
kamp kunnen weigeren, maar ze zagen daar geen reden voor. De kampen stonden
in dienst van de ideologie die ze beleden. Ze pasten zich aan, van jaar tot jaar, van
kamp tot kamp. Ze werden harder, klommen hogerop, kregen meer
verantwoordelijkheid. Hun gedrag kan niet verklaard worden door
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de ‘banaliteit van het kwaad’, de stelling dat we allen potentiële Eichmanns zijn. Ze
waren wel banaal, zonder verbeelding, moed of initiatief, zonder invloedrijke functie
in SS-organisatie, zonder invloed op ideologie of politiek. Maar die grijze
onopvallendheid is misleidend. Het waren geen Duitsers zoals alle Duitsers, geen
nazi's zoals andere nazi's. De meesten waren idealistische, beginselvaste en
plichtbewuste politieke soldaten, in dienst van een nieuwe sociale orde. Soldaten uit
vrije wil, uit overtuiging, met een missie. Ze werden geen SS-ers om geldelijk gewin,
maar omdat ze zich identificeerden met de SS, omdat ze aangetrokken werden door
het elitair karakter, de cultus van jeugd en mannelijkheid, de ascetische zelfopoffering
en de stringente moraal van die organisatie.

Nazi-dokters
Sinds goed tien jaar gaat het onderzoek naar de rol van intellectuelen en
wetenschappers in het Derde Rijk in stijgende lijn. De rol van eugenetici en artsen
staat in het middelpunt van de belangstelling, vooral bij hun opvolgers. ‘Wir haben
es nicht gewusst’ ruimt geleidelijk de baan voor ‘hoe was het toch mogelijk’. De
explosieve ontwikkeling van de gen-technologie, haar toenemende verstrengeling
met de geneeskunde en de vele nieuwe ethische vragen die dat opwerpt, zijn daar
niet vreemd aan.
In Nazi-dokters (A.W. Bruna, Utrecht/Aartselaar, 1987) zoekt Robert Jay Lifton
een antwoord op de vraag hoe duizenden artsen in het Derde Rijk hun medewerking
konden verlenen aan massamoord. Hij interviewde een dertigtal gewezen nazi-artsen
en een tachtigtal overlevenden die hen in Auschwitz van dichtbij hebben kunnen
gadeslaan.
Op Liftons vraag naar motivatie en rationalisatie gaven de dokters vele antwoorden:
onderzoeksfanatisme, vooruitgangsfascinatie, loyauteit en opoffering (‘ook
frontsoldaten moeten dingen doen die ze privé afkeuren’), de wetenschap of
geneeskunde dienen, religieus-romantische of politieke betrokkenheid bij het
nazi-regime, gehoorzaamheid en gezagsgetrouwheid, visionair idealisme (lijden
lenigen, ras verbeteren), verantwoordelijkheidsdissociatie, ontmenselijking van de
slachtoffers.
Lifton spitst zijn aandacht toe op twee verklaringen, de biomedische visie en de
meervoudige persoonlijkheid. De paradox tussen genezen en doden verdween door
aanvaarding van de nazi-visie dat joden een ziektekiem vormden die het Arische ras
bedreigde. Doden was een therapeutische noodzaak, de rotte delen moesten worden
weggesneden uit het Volkskörper. De artsen zélf ontwikkelden een tweede, relatief
autonome persoonlijkheid. Daardoor konden zij selecties voor de gaskamer uitvoeren,
konden zij doden zonder zich moordenaars te voelen.
Lifton vestigt de aandacht op de vooraanstaande rol van artsen bij de uitschakeling
en vernietiging van lebensunwertes Leben. Zij steriliseerden, selecteerden en doodden
‘mismaakte’ boorlingen, ‘onvolwaardige’ mentaal gehandicapte volwassenen en
gevangenen die geen arbeid meer konden leveren. Lifton overschat de rol van de
artsen. Medicalisering van het doden beschouwt hij als een oorzaak van de genocide,
terwijl ze een pseudo-wetenschappelijke rationalisatie was van die in wezen
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politiek-ideologisch bepaalde gruwel. De volkenmoord zou ook zonder artsen
uitgevoerd zijn. De Einsatzgruppen - moordbrigades die bij de inval in de Sovjetunie
werden ingezet, toen de Endlösung begon - moordden naar willekeur, zonder medische
‘assistentie’, selectie of normalisering. Selecties voor de gaskamers kwamen er pas
toen de nazi's zich door de kerende krijgskans verplicht zagen het leven van
werkbekwame joden even te sparen.
Medicalisering van het doden, zeker, maar in dienst van een bepaalde ideologie.
Lifton heeft daar te weinig oog voor. Hij is een psycho-historicus, ie-
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mand die geschiedenis tot psychologische mechanismen herleidt. In het laatste deel
van zijn boek probeert hij zowaar een ‘psychologie van de genocide’ af te leiden uit
het gedrag van nazi-dokters.
Die psycho-historische ingesteldheid speelt Lifton parten. Hij baseert zich al te
onkritisch op getuigenissen, op geruchten en speculaties. Verklaringen die betrokkenen
veertig jaar na datum voor hun gedrag geven neemt hij over als theoretisch construct.
Natuurlijk doen de artsen zich graag voor als verblinde idealisten of misleide
wetenschappers. Lifton had ook hun brieven, dagboeken en artikelen moeten
raadplegen. Dan had hij waarschijnlijk gemerkt dat ook lagere motieven, naijver,
winstbejag en carrièrisme een rol hebben gespeeld.

Lucy in the sky with diamonds
Paleoantropologie in Brussel
Erik de Smet
‘Lucy’ is de naam van een fossiel skelet. Het is niet eens een volledig skelet, wel
een aantal stukken gefossiliseerd been die allemaal deel uit maken van één vrouwelijk
individu. Ze, als we al van een ‘ze’ mogen spreken, werd gevonden in 1974 in de
Afar-driehoek in het noordoosten van Ethiopië door de paleoantropologen T. Gray
en D. Johanson. Johanson werd door de vondst op slag wereldberoemd en publiceerde
verscheidene boeken over de theorieën die door het skelet hard konden worden
gemaakt.
De naam ‘Lucy’ ontstond toen de avond na de ontdekking van het fossiel op een
bandrecorder de song ‘Lucy in the sky with diamonds’ van the Beatles weerklonk.
Sindsdien is Lucy één van de bekendste en kostbaarste antropologische curiosa ter
wereld.
Het skelet - alleen kaaksbenen, bovenarmen, heup- en kniegewricht en enkele
wervels zijn bewaard (zachte delen en kraakbeen vergaan snel) - werd geïdentificeerd
als een Australopithecus afarensis, een tot dan toe onbekende soort van mensachtigen
die meer dan 3,5 miljoen jaar geleden zou hebben rondgelopen. Lucy behoort tot de
meest primitieve groep van herkenbare mensachtigen en de meeste paleoantropologen
zijn ervan overtuigd dat de A. afarensis de voorouder is van later verschijnende
hominiden, zowel de Homo habilis als de Australopithecus africanus (die zou
uitsterven). Uit Homo habilis ontwikkelde zich 1 miljoen jaar geleden de Homo
erectus-soort en daaruit kwam de Homo sapiens voort (De huidige mens noemt men
Homo sapiens sapiens, twee keer verstandig dus).
Het Lucy-skelet vormde het openingsstuk van de prestigieuze tentoonstelling 5
miljoen jaar menselijk avontuur die tot 30 december 1990 te zien was in het Paleis
voor Schone kunsten te Brussel. Alles ademde de sfeer uit van de briljante Europaliatentoonstellingen die in het verleden in dezelfde zalen werden gehouden. In prachtig
verlichte schrijnen lagen objecten, skeletten en kunstvoorwerpen uitgestald die anders
nooit hun ‘thuismusea’ mochten verlaten. De toeschouwer maakte dus als het ware
een reis door de belangrijkste musea - het Lucy-skelet bijvoorbeeld bevindt zich in
het Nationaal Museum van Addis Abeba.
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Lucy was een eigen zaal waard. Een tweede zaal stond in het teken van een andere
opmerkelijke vondst uit 1978.
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Het team van Mary Leaky vond in Laetoli ten zuiden van de beroemde Olduvai-kloof
in Oost-Afrika een serie voetsporen, vermoedelijk afkomstig van drie mensachtige
individuen. De afdrukken waren achtergebleven in een vulkanische afzetting uit het
Plioceen. De mensachtige wezens, waarschijnlijk een ‘gezin’, waren wellicht op de
vlucht voor de lava van een nabijgelegen vulkaan. Het toeval hielp een handje bij de
ontdekking. Enkele assistenten van Leaky bekogelden elkaar na een lange werkdag
met olifantendrek. Toen één van hen zich bukte om wat drek op te rapen zag hij de
voetsporen. Wetenschappers zien in de sporen het bewijs dat er 3,5 miljoen jaar
geleden rechtopstaande mensachtigen leefden. De hominiden die 3,5 miljoen jaar
geleden hun voeten in de vulkanische as drukten, hadden hoofden die meer op dat
van een chimpansee leken dan op dat van hedendaagse mensen. Wel hadden deze
wezens menselijke heupen, kniegewrichten en voeten (vooral de stand van de grote
teen is opmerkelijk) en waren zij in staat zich op een ‘moderne’ manier voort te
bewegen.
Dat raakt de kern van de paleoantropologie: onze voorouders leken waarschijnlijk
veel minder op ons dan wij zelf denken.
Na de twee eerste zalen nam de expositie gas terug met enkele Algerijnse en Franse
vondsten van Homo erectus (de oudste Europeaan) om snel bij de Neanderthalers
(100.000 tot 35.000 jaar geleden) aan te komen. De bezoeker die geen geleidde
wandeling volgde miste hier, ondanks de mooie bordjes, toch de finesse van de
evolutietheorie. Fossielen blijven dan versteende stukken been, ook al is dat het
beroemde schedeldak van de Neanderthaler uit Westfalen of de mens van Spy uit
België.
Het grootste gedeelte van de tentoonstelling was gewijd aan de ontwikkeling van
de cultuur. Een prachtige verzameling Levallois-kernen en afslagen (De
Levallois-cultuur is bewaard gebleven in vuurstenen gereedschap) sprak van de
wereld van 190.000 jaar geleden. Het mooiste materiaal en ook de grote trekpleister
van het gebeuren waren de vele afbeeldingen van wilde paarden, holenleeuwen en
beren en de wonderlijke Venusbeeldjes in ivoor en kalksteen. Op de affiche prijkt
een kalkstenen beeldje uit de Dordogne van meer dan 20.000 jaar geleden, de
zogenaamde Venus met de hoorn. De vrouwelijke figuur met enorme borsten en
gedeformeerde dijen houdt in haar hand een mysterieus voorwerp. Op het eerste
gezicht lijkt het op een hoorn, maar de aandachtige toeschouwer kan zeer fijne
streepjes op het halve-maanachtige object onderscheiden. Waarschijnlijk verwijst
het beeld naar de maancyclus als kalender - de maan is een vruchtbaarheidssymbool
en gecombineerd met de vrouwelijke figuur krijgt het beeld een betekenis die het
esthetische overstijgt.
We mogen wel stellen dat de tentoonstelling een goed overzicht gaf van de
materiële cultuur van de mens van 60.000 jaar tot 6.400 jaar geleden. Toch had de
expositie één gebrek. Uit de verzameling bleek een heel sterk Europacentrische
inslag. Op de eerste zalen na kwamen de continenten Afrika en Azië nauwelijks meer
ter sprake en dit terwijl er zich juist in deze continenten interessante antropologische
en culturele evoluties hebben afgespeeld. De klap op de vuurpijl was wel de titel van
het laatste onderdeel ‘De laatste (sic) jagers, 8.000 tot 5.500 jaar geleden’. De
‘laatste’... terwijl er vandaag nog volkeren in het Amazonegebied en het zuiden van
Afrika leven van jagen en verzamelen van voedsel en een cultuur hebben die op deze
activiteit is ingesteld. De Amazone-indianen, de Bosjesmannen in Namibië en de
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Aboriginals in Australië worden fysisch of cultureel vernietigd, een dergelijke
interpretatie van heden en verleden draagt daartoe bij. Het is hoog tijd dat de Europese
intellectuelen en cultuurminnaars beseffen dat Lucy in Ethiopië leefde.
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Du Perron 50 jaar dood: geen verdriet in Vlaanderen
E. van der Aa
Op 14 mei 1940 overleed te Bergen (NL) op veertigjarige leeftijd de Nederlandse
schrijver E. du Perron. Anno 1990 lijkt hij in Vlaanderen zo goed als vergeten: menig
gediplomeerd germanist kent amper zijn naam, het merendeel der boekverkopers
evenmin, die verwijzen de geïnteresseerde soms naar de afdeling Franse letterkunde.
Nochtans heeft de Vlaamse literatuur nogal wat aan Du Perron te danken. Tijdens
de laatste maanden van zijn leven vond Paul van Ostaijen morele en financiële steun
bij Du Perron. Willem Elsschot kon na bijna tien jaar literaire inactiviteit aan een
tweede schrijverscarrière beginnen mede dankzij de publikatiemogelijkheden die
hem geboden werden door het tijdschrift Forum dat door Du Perron en zijn vriend
Ter Braak geleid werd. Ook voor Gerard Walschap werd er in Forum plaats gemaakt.
Naar aanleiding van de publikatie in dat blad van de roman Celibaat schreef Du
Perron aan Walschap: ‘Ik kan mij overigens voorstellen dat u het zich, als katholiek,
niet gemakkelijk maakt met deze literatuur. Maar voor uw manier van vertellen heb
ik sinds jaren werkelijk meer dan waardering. (...) De eenige schrijver in Vlaanderen
die ik voor het boeiende, knappe en natuurlijke met u gelijk stel is Willem Elsschot’1.
Op p. 331 van Het verdriet van België laat Hugo Claus ene Marnix de Puydt,
Vlaams-nationalistisch dichter, Du Perron als volgt kwalificeren: ‘Du Perron (...) de
Hollandse essayist die verleden jaar gestorven is en ons, Vlamingen, veel schade
heeft berokkend door zijn fnuikend scepticisme, zijn laatdunkend Parisianisme’. Ik
kan moeilijk geloven dat deze uitspraak de ware oorzaak van de huidige Vlaamse
Du Perron-apathie bevat, maar het lijkt er wel op dat het, om welke reden ook, in de
jaren vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog definitief misgegaan is tussen
Du Perron en Vlaanderen. Feit is dat daarna slechts een drietal mensen zich hier
ernstig met de studie van zijn leven en werken hebben ingelaten. Het zijn, in
chronologische volgorde: Ada Deprez, Julien Weverbergh en Boris Rousseeuw2.
Het zou onbegonnen werk zijn om een dergelijk lijstje voor Nederland op te stellen:
daar zijn er immers meer literatoren die wel over Du Perron geschreven hebben dan
die dat nooit deden. Ook bij de jongere generaties blijft er daar belangstelling voor
de schrijver bestaan. De recente publikaties ter gelegenheid van Du Perrons vijftigste
sterfdag getuigen daarvan.
Bij Nijgh & Van Ditmar verscheen de handelseditie van het proefschrift van Kees
Snoek, De Indische jaren van E. du Perron3. In deze lijvige studie onderzoekt Snoek
eerst de invloed die Du Perrons jeugdjaren in voormalig Nederlands-Indië op zijn
schrijverschap gehad hebben. Daarbij wordt opvallend veel belang gehecht aan Du
Perrons zgn. d'Artagnan-ideaal: ‘Vrijwel zijn hele bewuste leven heeft Du Perron
zich een soort d'Artagnan gevoeld’, schrijft Snoek op p. 35. De lectuur van Dumas'
Les trois mousquetaires heeft de jonge Du Perron ongetwijfeld beïnvloed, maar om
daar zijn hele literaire ingesteldheid op geënt te willen zien, gaat mij wat ver. Met
evenveel reden immers zou men de door Du Perron ook bewonderde Arsène Lupin,
een creatie van Maurice Leblanc, als ideaalbeeld naar voren kunnen schuiven. De
gentleman-cambrioleur bezit net zo goed als d'Artagnan branie en strijdvaardigheid,
plus nog een flinke dosis intelligentie, iets waar het de musketier wel eens aan
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ontbreekt maar Du Perron zelden of nooit. Snoek echter rept met geen woord over
de invloed van Leblanc, of de misdaad-
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literatuur in het algemeen, op het oeuvre van Du Perron. Ik kreeg bij lezing van deze
studie trouwens wel eens meer de indruk dat Snoek het werk van de behandelde
auteur niet zo goed kent als voor een promovendus wenselijk zou zijn geweest. Indien
hij veelvuldiger gebruik had gemaakt van auteursteksten zouden sommige van zijn
standpunten er, naar gelang het geval, aannemelijker of genuanceerder door geworden
zijn. Deze kritiek betreft vooral het eerste deel van dit werk want voor het tweede
deel, waarin Du Perrons terugkeer naar Nederlands-Indië na vijftien jaar Europa
wordt behandeld, lijkt Snoek zich heel wat beter gedocumenteerd te hebben. Mede
aan de hand van tot dusver onbekende of verloren gewaande documenten en nieuwe
getuigenissen schetst hij een duidelijk beeld van Du Perrons onmogelijke positie van
honnête-homme in de laat-koloniale Nederlands-Indische maatschappij.
Waar Snoek zich, gezien de academische opzet van zijn studie, regelmatig op
ongebaande wegen moest wagen, houdt Dik van der Meulen vaste voet aan de grond
met een boekje dat niet meer noch minder is dan de titel voorgeeft: E. du Perron:
een korte biografie4. Van der Meulen haalde zijn materiaal vooral uit de bestaande
literatuur en is er mooi in geslaagd niet te veel fouten over te nemen. Kortom: heel
wat Vlaamse germanisten en boekhandelaren zouden met dit boek hun voordeel
kunnen doen.
Tenslotte wil ik er nog op wijzen dat er ook een herdruk van Scheepsjournaal van
Arthur Ducroo5 op de markt kwam waarbij de kersverse doctor Kees Snoek een
nawoord schreef. De hierboven geviseerde germanisten en boekhandelaren ten troost,
eindig ik met de laatste alinea van dat boek: ‘Ik zat eens, volkomen onvergezeld, in
een klein koffiehuis in Utrecht, waar alleen de radio sprak. Het was mij onmogelijk
om niet naar die radio te luisteren, en die radio grifte in mijn overweldigd oor de
rijke klanken van een vrouwenstem. Die vrouwenstem was een wonder van reine
volheid; het was de stem van de Tante die zonnige liedjes zingt voor ‘de kinders’;
een stem die tot een goudgele Edammer kaas was geworden van blijhartigheid. Maar
die stem beijverde zich toen tot het lozen van een innige preek, een preek die de
zelfkennis tot basis genomen had, en zei tot mij: “En als de menn-sen ons allemaal
zo le-elijk, en slècht, en on-be-kwaam lijken, dan ligt dat wel dé-gelijk aan ons zèllff.
En als we wisten, hoe de mensen ó-óns zagen... nou-ou, dan kregen we misschien
wel een rrollberoerte van de schrikk”’.

Eindnoten:
1 Ongepubliceerde brief van 25 mei 1934 uit eigen collectie.
2 Ada Deprez publiceerde in 1960 de eerste en lange tijd enige Du Perronbiografie, E. du Perron,
1899-1940, zijn leven en zijn werk. Julien Weverbergh nam in het tijdschrift Bok (1964/7) met
verve de verdediging van Du Perron op zich nadat Willem Frederik Hermans in Podium
(1963/9-10) Du Perron had afgekraakt. Boris Rousseeuw schreef een vijftal artikelen over Du
Perron die gebundeld werden in Twee heren: over E. du Perron en Willem Elsschot (Dedalus,
1986).
3 Kees Snoek, De Indische jaren van E. du Perron, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 1990, 428
pp.
4 Dik van der Meulen, E. du Perron: een korte biografie, SDU, 's-Gravenhage, 1990, 130 pp.
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5 E. du Perron, Scheepsjournaal van Arthur Ducroo, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 1990,
103 pp.
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Boeken
Filosofie
De God van de filosofen en de god van Pascal. Op het grensgebied van
filosofie en theologie, Theo de Boer, Meinema, 's-Gravenhage, 1989, 190
pp., BF. 550 (verspreiding in België: Denis & Co, Deurne).
Licht de godsidee als hoogste zijn op binnen het taalveld van de hellenistisch
geïnspireerde filosofie of valt God de mens te binnen als de naam die persoonlijk
opvordert? Het antwoord op deze vraag komt neer op een keuze voor de God van de
filosofen als redelijke constructie of de God van de openbaring als feitelijk gegeven.
Dit tweespalt deed zijn intrede niet met de christelijke verkondiging maar vindt zijn
wortels reeds in de Griekse problematiek van zijn en schijn, waarheid en mening,
universele redelijkheid en tijdsgebonden ervaring. De spanning heeft dan ook alles
te maken met het retorische statuut van de taal. Is theologie als Godswoord een
rationeel betoog of een verhalend vertoog? Is God het hoogste zijnde of bestaat God
aan gene zijde van het zijn? Het is de vraag van Pascal die De Boer vanuit
Levinasiaanse inzichten herhaalt.
Tijdens de Verlichting kwam de rede tot een godsconcept dat functioneerde als
laatste zijnsgrond. Die waarheid vormde de stevige basis voor de meningen en de
verhalen van de positieve religies die de natuurlijke godsdienst bevestigen en
aanvullen. De teloorgang van de natuurlijke religies, onder druk van de kritiek op
de godsbewijzen in de 18e eeuw en de morele en intellectuele crisis in de 19e eeuw,
vormt dan ook een ernstige bedreiging voor elke openbaringsgodsdienst. De God
van de rede blijkt dood te zijn of het onvermogen van de rede om God als zijnsgrond
te denken blijkt mislukt.
Toch laten de godsbewijzen een andere dimensie vermoeden. Ze bewijzen God
niet alleen als hoogste zijnde maar vertolken in een filosofische taal de bijbelse
inzichten dat God meer is dan zijn. Als meer dan zijn kan God het zijn, dat neutraal,
onherroepelijk, zelfbehoudzaam en contingent is, onder kritiek stellen. De
spanningsverhouding spitst zich toe op de vraag wat het uiteindelijke is: het zijn of
het goede? Bij de keuze voor het goede verschijnt God in verhalen die een historische
beweging evoceren en op gang brengen. Om de God van het verhaal te denken, moet
men de traditionele zijnscategorieën verlaten en zich beroepen op de contractie-idee:
God toont zich in een terugtrekkingsbeweging. In zijn uitstekende behandeling
doorbreekt De Boer de traditionele grenzen tussen theologie en filosofie maar gaat
hij ook op de grens van theologie en filosofie staan.
Luc Anckaert

Godsdienst
Jezus als messias. Hoe Hij zijn zending zag, Marinus de Jonge, Katholieke
Bijbelstichting, Boxtel / Uitgeverij Tabor, Brugge, 1990, 128 pp.
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Dit boek is de Nederlandse versie van het tegelijk in het Engels verschijnende Jesus:
the Servant-Messiah (New Haven, USA). Het is een vervolg op Christology in Context
(Philadelphia, 1988) waarin de aandacht vooral gericht was op de verschillende
vormen van vroegchristelijke reacties op Jezus. Jezus' eigen opvattingen over zijn
verhouding tot God en de aard van zijn zending bleven daarbij vrijwel geheel buiten
beschouwing. In dit boek - dat teruggaat op de Shaffer Lectures die de auteur in
februari 1989 heeft gehouden aan de Yale Divinity School - wordt nu juist alle
aandacht besteed aan het feit dat het bij de reacties van de vroege christenheid juist
om Jezus ging.
Er wordt dus niets meer of niets minder aan de orde gesteld dan het uitermate
gecompliceerde vraagstuk van ‘de historische Jezus’, dat in de jaren zestig de
theologische discussies domineerde. Kunnen wij vanuit hetgeen later over Jezus
werd getuigd terugvragen naar wat Jezus zélf zei over zijn verhouding tot God en
zijn opdracht? De Jonge - die hoogleraar Nieuwe Testament is te Leiden - is ervan
overtuigd dat dit inderdaad mogelijk is. Het zal duidelijk zijn dat
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deze publikatie geen eenvoudige lectuur vormt. Dat ligt in de eerste plaats al aan de
‘Sitz im Leben’ ervan: een serie academische voordrachten, en vervolgens aan de
voortdurende discussie die over deze voor ons geloof cruciale materie wordt gevoerd
met de vakgenoten en de publikaties vanaf 1935. Het is daarom een moedig initiatief
van de Katholieke Bijbelstichting dat zij zo'n wetenschappelijk boek in haar fonds
heeft durven opnemen.
Panc Beentjes

Zo werelds als geen ander. Over God, Jezus en het leven in de Geest, David
E. Jenkins, Ten Have, Baarn, 1989, 168 pp., f 24,50 (Verspreiding in België:
Westland, Schoten, BF. 498).
Waarlijk opgestaan! Een discussie over de opstanding van Jezus Christus,
F.O. van Gennep e.a., Ten Have, Baarn, 1989, 83 pp., f 14,90 (Verspreiding
in België: Westland, Schoten, BF. 298).
David Jenkins doet in zijn boek een aantal pogingen om ‘uit te leggen wat de betekenis
is van het christelijk geloof en waarom en hoe dan wel het bijbelverhaal over God,
mannen en vrouwen en de wereld voor het leven van nu... zo'n onweerstaanbare
aantrekkingskracht heeft’ (p. 7). Het boek opent met een drietal lezingen die in 1987
zijn gegeven aan de Universiteit van Londen en waarin Jenkins zeer openhartig zijn
persoonlijke geloofsbelijdenis aflegt. Dan volgen vier lezingen die dateren uit
1984-1985 en gehouden zijn in vier centra van zijn diocees. Het derde deel van deze
bundel bevat de Kerst- en Paaspreken die Jenkins sedert zijn wijding tot bisschop
(1984) heeft gehouden in de kathedraal van Durham. Het geheel wordt afgesloten
met een universiteitspreek uit 1988 over bidden, en een samenvatting van twee
toespraken over ‘spiritualiteit’ voor een priesterconferentie in het diocees Norwich.
Jenkins bezit de gave om zijn gehoor op uiterst heldere en boeiende wijze duidelijk
te maken waar het volgens hem in het christelijk geloof - meer nog: zijn christelijk
geloof - om gaat. Het boekje is een heel mooi voorbeeld van een ‘persoonlijke
geloofsbelijdenis’ die verscheidene thema's kent, aangegeven in de ondertitel.
Nu wil het geval dat één facet uit dit boekje, te weten de Paaspreken, in Engeland
veel commotie teweeg heeft gebracht. Jenkins verklaarde namelijk niet te kunnen
geloven in de lichamelijkheid van Jezus' opstanding. Deze commotie werd - ongewild
- naar ons taalgebied overgebracht door de inmiddels overleden Leidse hoogleraar
F.O. van Gennep, die in het tijdschrift In de Waagschaal verklaarde zich bij de visie
van Jenkins aan te sluiten. Ook wanneer de opstanding van Jezus Christus in ons
geloof centraal staat - zo betoogde hij - hoeven we de realiteit van de opstanding niet
te zoeken in de lichamelijkheid van dat gebeuren. Ook het Nieuwe Testament bevat
immers tegenstrijdige berichten over wat zich daadwerkelijk moet hebben afgespeeld.
Van Gennep heeft dit artikel naderhand herwerkt voor het blad van de Theologische
Faculteit van Leiden, waarin ook vier andere collega-hoogleraren hun gedachten
over dit centrale ‘geloofsfeit’ lieten gaan. Thans zijn deze opstellen - samen met een
bijdrage van de Amsterdamse theoloog Zuurmond - gebundeld in een boekje dat m.i.
van uitzonderlijk belang is voor iedere christen die eens fundamenteel wenst na te
denken over de draagwijdte van zaken als opstanding, het lege graf, de hemelvaart
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en de lichamelijkheid van de verrezen Heer. Met name het heldere (en eerlijke) artikel
van H.J. de Jonge over ontstaan en ontwikkeling van het geloof in Jezus' opstanding
(pp. 31-50) maakt het boekje zijn prijs waard. Het wordt dan ook van harte
aanbevolen.
Panc Beentjes

Hij ging zijn weg met blijdschap. Over de geschiedenis en de rol van de
Bijbel in Afrika, Ds. Ype Schaaf, Kok, Kampen, 1990, 300 pp., f 42,50.
Dit boek is een poging te beschrijven hoe de bijbel in Afrika terecht is gekomen, hoe
hij vertaald en verspreid is, en welke invloed die bijbel heeft uitgeoefend - en nog
uitoefent - in de Afrikaanse samenleving (de kerken, de cultuur, het onderwijs, de
politiek). De auteur - die de ondertitel van zijn publikatie heeft ontleend aan
Handelingen 8,39 (de bekering van de Ethiopiër) - is goed op de hoogte van de
materie. In de jaren zestig was hij voor de bijbelgenootschappen werkzaam in
Kameroen-Gabon en heeft daarna zes jaar als medewerker van de Wereldbond van
Bijbelgenootschappen (UBS) het Afrikaanse continent bereisd. De studie bestaat uit
twee delen; in het eerste (pp. 15-186) wordt een historische beschrijving gegeven
van twintig eeuwen vertaling en verspreiding van de bij-
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bel in Afrika, een continent waar liefst 1800 verschillende talen worden gesproken!
Het tweede deel (pp. 189-283) behandelt op thematische wijze de rol en functie van
de bijbel in dit werelddeel.
Deze bijzonder vlot geschreven publikatie - de auteur is thans hoofdredacteur van
een christelijk regionaal dagblad - confronteert ons met een wereld (in meerdere
betekenissen) die tamelijk onbekend zal zijn en waarvan wij ons nauwelijks een
voorstelling kunnen maken. Aan de ene kant is daar de vurige overtuiging, de heilige
wil dat het evangelie verkondigd, en dus vertaald moet worden, aan de andere kant
de onlosmakelijke banden van bijbelverspreiding en koloniale politiek. Met een
uitvoerig register, verdere literatuurverwijzingen, alsmede de nodige kaarten en
overzichten mag gesproken worden van een geslaagd project.
Panc Beentjes

Amsterdamse cahiers voor exegese en bijbelse theologie, deel 10, K.A.
Deurloo, B.P.M. Hemelsoet, F.J. Hoogewoud, K.A.D. Smelik, R. Zuurmond
(red.), Kok, Kampen, 1989, 161 pp., f 27,50.
Getooid met een nieuw omslag, als voorbode van een nieuwe decade, en voorzien
van een tweetal uitgebreide registers (auteurs en teksten) over de tot nu toe verschenen
delen, als neerslag van het afgelopen decennium, presenteert de redactie een
opvallende variëteit. Dat geldt niet alleen voor de behandelde onderwerpen, maar
zeker ook voor het grote aantal buitenlandse gastschrijvers dat dit nummer opluistert.
Deurloo zet zijn verkenning van het boek Genesis (met het oog op een uitvoerig
commentaar?) voort met de twee vertellingen over Hagar en Ismaël. Na een kort,
maar belangrijk, artikel over Ex. 2,22 komt B.J. Diebner te spreken over die uitermate
merkwaardige passage in Ex. 4,24-26 die handelt over de besnijdenis van Mozes.
De Praagse hoogleraar Heller stelt vragen bij het Sjema (Deut. 6,4) als fundament
van ‘monotheisme’. De bijdragen van Smelik en de in Chili werkzame S. de Jong
handelen over de boeken Koningen, resp. de weduwe van Sarepat (I Kon. 17) en de
Hizkia-Sanherib episode (II Kon. 18-19). De profeten komen aan bod in artikelen
van de in Israël (Beersjeba) docerende Y. Gitay over ‘Oratorical Rhetoric’ bij Jesaja
en in de korte bijdrage van de onlangs gepromoveerde B. Dicou over Jeremia 46-51.
Hemelsoet en Breukelman belichten ieder een intrigerend aspect van het evangelie
volgens Matthëus. De eerste werkt uit op welke wijze de evangelist de titel ‘Zoon
des Mensen’ heeft gebruikt; hij laat daarbij zien hoe weinig eerbied ook
gerenommeerde commentatoren hebben voor de eigenheid van elke evangelist. De
ander analyseert de laatste overgangsformule binnen het evangelie (Mt. 26,1-2) als
opstap tot de totale structuur van dit werk. Hoewel over glossolalie op Pinksteren
(Hand. 2,4) al heel veel geschreven is, kan ik de bijdrage van Zuurmond hierover
niettemin aanbevelen. Hij zet kritische kanttekeningen bij de vooronderstellingen
waarmee deze tekst klaarblijkelijk wordt gelezen. Ook maakt hij duidelijk wat men
wel en niet van die verzen mag verwachten. De bundel wordt afgesloten met een
Israëlische bijdrage over de Midrasj-interpretatie van de twee scheppingsverhalen
in Genesis.
Panc Beentjes
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Geschiedenis
Triomf en tragedie. Een politiek portret van Josef Stalin, Dmitri
Volkogonov, De Haan, Houten, 1990, 518 pp., BF. 1.395.
Nu de communistische systemen in Oost-Europa bijna als vanzelfsprekend verdwijnen,
lijkt het stalinisme meer dan ooit een bizarre nachtmerrie. Wie kan zich voorstellen
dat alleen al in de vredesjaren van Stalins bewind minimum 20 miljoen Sovjetburgers
het slachtoffer werden van de staatsterreur (p. 444)? Volkogonov heeft nu van Stalin
een luguber politiek portret in vier delen geschreven; uitgeverij De Haan heeft de
vertaling in een beperkte oplage uitgegeven (1.051 bladzijden, 2.790 frank), en ook
een verkorte versie op de markt gebracht.
Men kan tegen dit werk nogal wat bezwaren inbrengen. De auteur benadert Lenin
wel zeer kritiekloos, en staat achter de koehandel met nazi-Duitsland waardoor Stalin
in 1939 Oost-Polen kon bezetten. Hij probeert Stalin en zijn entourage te reconstrueren
in scènes die het uitstekend zouden doen in een toneelstuk, maar in een historisch
werk onverantwoord zijn. Een politiek portret is geen biografie, maar toch had de
lezer
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graag iets meer gehoord over Stalins jeugd en religieuze opleiding (die volgens de
auteur zijn later denken en handelen zouden bepalen). En bij de inkorting van een
boek vallen er altijd scherven, maar toch zijn sommige eliminaties wat ongelukkig
(zoals de afrekening met Trotski).
Toch lees je dit werk ademloos en gefascineerd. Volkogonov heeft nieuwe bronnen
meesterlijk gebruikt en geprobeerd Stalins persoonlijkheid zo diep mogelijk te peilen.
Stalin was een idealist (in 1917 had hij jaren gevangenis en verbanning achter de
rug) van sterk manicheïstischen huize; zijn vroege geschriften cirkelen om de absolute
tegenstelling tussen goed en kwaad die leidt tot alles opeisende, meedogenloze, niets
ontziende strijd. Volgens de schrijver vloeit dit denkpatroon voort uit Stalins opleiding
tot seminarist.
Waar eindigt idealisme, waar beginnen opportunisme en cynisme? Of zijn die drie
trekken tot het eind in de dictator aanwezig geweest? Stalin heeft consequent de
alleenheerschappij nagestreefd. Niet om materiële redenen; bij zijn dood had hij
nauwelijks eigen bezittingen. Ook niet uit liefde voor het individu: Stalin kwam zeer
zelden in een bedrijf of bij zijn soldaten, in de massa voelde hij zich niet thuis. Was
hij ervan overtuigd dat hij alleen de revolutie kon redden, dat hij alleen de juistheid
van de leer belichaamde, of was hij een pure machtswellusteling? Ook de auteur
blijft het antwoord schuldig.
Stalin was sluw, maar niet erg slim; bekwaam, maar niet briljant als Trotski: zijn
visies op krijgskunst, economie, dialectiek waren rudimentair, zijn oplossingen
dikwijls simplistisch. Maar hij had een goed geheugen, kon zich in een zaak vastbijten,
doorzag de menselijke zwakheden en kon meesterlijk manipuleren. Hoe is hij kunnen
opklimmen tot alleenheerser en massamoordenaar in een revolutionair proces dat
gedragen werd door intellectuele klasse en grote edelmoedigheid? Volkogonov laat
zien hoe hij het erop aanlegde stukje bij beetje de generatie van Lenin, die hem in
zijn middelmatigheid had gekend, volledig uit te roeien - wat de tsaar niet had gekund,
deden de communisten zelf. Hartverscheurend zijn de wanhopige brieven van oude
kameraden of hun familie - tevergeefs herinneren ze aan oude vriendschappen of
gedeelde ballingschap, doen ze een beroep op Stalins fatsoen. In hun plaats komen
de opportunisten en apparatsjiks, die vaak de volgende slachtoffers worden. Dan
volgen de terreurgolven elkaar op: collectivisering van de landbouw, ‘zuivering’ van
leger, magistratuur en kaders. Niets is veilig, de folteraars en moordenaars sparen
vrouwen noch kinderen.
Tenslotte is er het gênantste probleem, en de auteur komt er steeds op terug: hoe
kon deze crimineel toch de (half)god blijven van een meerderheid van de bevolking?
Stalin kon natuurlijk de mythevorming naar hartelust manipuleren en opblazen,
hoewel hijzelf daarin volgens onze moderne TV-maatstaven persoonlijk opvallend
afwezig bleef, en het land had een eeuwenoude anti-democratische traditie. Verder
bestond de truc uit twee delen. Enerzijds kon Stalin zijn manicheïsme overtuigend
aan het land doorgeven, zodat de massa permanent in een oorlogspsychose leefde
en overal vijanden zag. Anderzijds werden alle successen aan de leider toegeschreven,
en alle fouten aan vijanden of domoren die het niet begrepen hadden (en natuurlijk
het gelag moesten betalen). Het cynisme bereikte daarbij ongekende hoogten. De
bloedhond Jezjov voerde de terreur stipt uit, en werd daarna als grote schuldige
vermoord; Stalin liet de legertop eind van de jaren dertig uitmoorden, maar toen de
nieuwe onervaren generaals Hitlers aanval in 1941 niet konden weerstaan, werden
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ze natuurlijk terechtgesteld, terwijl vadertje Stalin in het Kremlin onverdroten
doorvocht.
Dit politiek portret is niet bijzonder goed geschreven, wat onhandig gestructureerd
en vrij onverzorgd uitgegeven. Maar het toont weergaloos aan hoe een collectieve
actie voor gerechtigheid gemakkelijk in haar tegendeel kan verkeren, een volk kan
perverteren en kan eindigen in een zee van leed - zonder dat er één letter van de
theorie verandert. Een boek dat je uit je slaap houdt.
Jaak De Maere

De middeleeuwse liefde en andere essays, Georges Duby, Agon,
Amsterdam, 1990, 261 pp., BF. 795.
Het grootste gedeelte van Duby's werk is nu in het Nederlands vertaald. Een
verheugende vaststelling, want hij is één van de allerbelangrijkste moderne historici.
De hausse leidt nu tot de uitgave van een zestiental essays over zeer gevarieerde
onderwerpen: de visie op en de behandeling van de vrouw, de orthodoxie en de
afwijking, de evolutie van de mentaliteit (b.v. de houding tegenover pijn), de invloed
van de nieuwe erfenisstruc-
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turen op heel de maatschappij, zijn opvattingen over bronnenstudie en over de evolutie
van de historiografie.
Het gaat om gelegenheidswerk dat ontstaan is naar aanleiding van interventies op
congressen, toespraken bij feesten of herdenkingen, als reactie op uitspraken van
anderen. Het nadeel is evident: het wetenschappelijk fundament is zwak, het betoog
fragmentarisch, de bewijsvoering zeer speculatief en vrij subjectief, en de lezer
constateert verwonderd het grote verschil met Duby's andere, zeer grondige studies.
Maar toch hebben deze werkstukken uit de losse pols ook belangrijke voordelen.
In dit kleine werk tekent Duby de ruwe aanzetten, die in zijn grote studies over de
middeleeuwen hun wetenschappelijke neerslag krijgen. In deze echt lapidaire vorm
hebben ze iets polemisch; ze verrassen, veroorzaken verwondering of verzet en
schreeuwen echt om verdere gefundeerde uitwerking (b.v. de ‘annexatie’ door het
establishment van Godelieve van Gistel, pp. 58-69). Hij formuleert zijn opvattingen
hier duidelijker en scherper dan in zijn uitgebreide studies, zeker omdat hij zich soms
opwerpt als peetvader van jongere vakgenoten; juist hier blijkt hoe vernieuwend zijn
inzichten zijn op het vlak van de doorbraak van de vakhokjes, in zijn eigen
interpretatie van de longue durée, en in zijn vervanging van te enge causaliteit door
bijna epische breedte: in plaats van simpele oorzaak-gevolgrelaties schetst hij een
zeer ruim beeld met zoveel mogelijk factoren die misschien van invloed konden
geweest zijn. De Middeleeuwse liefde en andere essays is dan ook een verhelderende
introductie tot Duby's werk.
Jaak De Maere

Mens & maatschappij
Jeugd en tegencultuur. Een theoretische verkenning, Ruud Abma,
Nijmegen, SUN, 1990, 151 pp.
In dit kleine boekje wil de Nederlandse cultuurpsycholoog Ruud Abma vanuit de
gangbare jeugdtheorieën komen tot een sociaal-wetenschappelijk ‘standaardbeeld’
van de jeugd. De kern van dit standaardbeeld wordt gevormd door drie benaderingen:
de generatietheorie van K. Mannheim, de adolescentietheorie en de massapsychologie
van S. Freud en het etnografische subcultuuronderzoek van het CCCS (het Centre
for Contemporary Cultural Studies van de universiteit van Birmingham) met daarin
de bespreking van Clarke van de subculturen bij arbeidersjongeren. Abma wil dit
model aanvullen zodat er een analyse mogelijk wordt van tegenculturen en
ideologische bewegingen onder jongeren.
De auteur koppelt de drie modellen aan twee historische voorbeelden van
‘tegencultuur’ bij jongeren: de vrije jeugdbeweging tijdens de eerste decennia van
de 20e eeuw in Nederland (vergelijkbaar met het AKVS in Vlaanderen) en de grote
tegencultuur van studenten en andere jongeren uit de jaren '60.
In het laatste hoofdstuk worden de inzichten van Clarke, Freud en Mannheim met
elkaar verbonden tot een meer omvattend ordeningsschema en aangevuld met een
model van de vier dimensies van de jeugdruimte. Abma stelt een assenstelsel voor
waarin de meeste jeugdverschijnselen gelokaliseerd kunnen worden.
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De eerste dimensie van dit model is die van de menselijke levensloop die voor
iedere cultuur verschillend is. Zodoende kan er ook geen universeel-antropologische
studie van de jeugdcultuur gemaakt worden. De belangrijkste verandering in de 20e
eeuw hierbij is de algemene verlenging van de opleiding. In die periode uit het leven
komt er plaats vrij voor vorming en versterking van de generatie-eenheid.
Een tweede dimensie is die van de geschiedenis met het onderscheid tussen de
tijd van de lange duur (structuren en sociale realiteiten), de conjuncturele tijd (waarin
generatieconflicten ontstaan) en het evenement. Vervolgens is er de maatschappelijke
positie met een drieledig onderscheid: het klasseonderscheid, het sekse-onderscheid
en de generatiepositie.
Tenslotte is er de dimensie van levensstijl en wereldbeschouwing, waarbij Abma
het onderscheid maakt tussen rationalisme, romanticisme, puritanisme en hedonisme
in de cultuur van jongeren. Abma plaatst zowel de jeugdbeweging als de tegencultuur
uit de jaren zestig op de romantische pool van een wereldbeschouwelijk assenstelsel.
Aan de hand van dit schema zoekt de auteur dan naar de gronden van twee vormen
van tegencultuur en hij komt tot de conclusie
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dat zij geen uitdrukking zijn van een generatieconflict of een culturele vernieuwing
maar dat zij tegenstellingen verscherpen die binnen de oudercultuur bestaan, maar
dan alleen wanneer er sprake is van een reeks breuklijnen in de maatschappelijke
ontwikkeling.
Erik De Smet

Nuchterheid en nozems. De opkomst van de jeugdcultuur in de jaren vijftig,
Ger Tillekens (red.), Coutinho, Muiderberg, 280 pp., f 34,5.
De titel van deze ‘Nederlandse’ bundel zegt genoeg. In 13 bijdragen wordt het ontstaan
van een zelfstandige jeugdcultuur tussen 1956 en 1965 geschetst. Jongeren krijgen
dan, in tegenstelling met daarvoor, recht op eigen ruimtes (zowel materieel als
cultureel) in het gezin en daarbuiten. Er ontstaan eigen voorkeuren voor muziek,
film, dans, kleding en gedrag. Historici zien de jaren 1955-1965 als een beslissende
overgangsperiode. De snelle modernisering van het leefpatroon luidde het verval in
van vele traditionele structuren.
Centraal in de verschillende bijdragen staat het nozemfenomeen, de luidruchtige
jeugdgestalte die kleur gaf aan die tijd. Nozems verzetten zich tegen alles wat
volwassen schijnt en openen hiermee de ruimte van de eigen cultuur. Zij zijn echter
- zo stelt R. Abma in de tweede bijdrage - niet representatief voor de hele jeugd. Hij
ziet een gecombineerd effect van culturele invloeden - vooral dan commerciële verschijnen in plaats van ‘grote maatschappelijke veranderingen’ (p. 45).
De verschillende auteurs besteden in hun bijdragen veel aandacht aan de overslag
van ‘diagnose’ naar ‘therapie’, m.a.w. hoe pedagogen en jeugdwerkers dienen te
staan tegenover ongewenste ontwikkelingen bij de jeugd. Steeds maakt men de
opening naar de pedagogische theorie.
Een boeiende bijdrage is, naar mijn mening, het verhaal van de Berchmanssociëteit
in Maastricht, een door de jezuïeten georganiseerde congregatie ten behoeve van
werkende jongeren. Deze organisatie werd gesticht in 1893 en had een gelijkaardige
structuur en opzet als de Patronaatswerking in Vlaanderen. Na de Tweede
Wereldoorlog liep het ledenaantal sterk terug tot in 1964 enkele jonge jezuïeten de
leiding van de vereniging overnamen. Zij installeerden een bar en een juke-box in
de lokalen en organiseerden optredens van bekende muziekgroepen. Op die manier
onstond er een grote toeloop van jongeren naar het ‘jeugdhuis’.
Op het einde van de jaren '60 liep het bezoekersaantal opnieuw terug. De jongeren
wilden immers niet meer onder de ogen van paters hun vrije tijd doorbrengen. De
vraag die de auteurs zich bij het verhaal stellen is hoe het kerkelijk jeugdwerk een
tussenstation was in de route van jongeren naar een bovenlokale vrijetijdscultuur.
Alleen verder historisch onderzoek van het katholiek jeugdwerk kan deze vraag
verduidelijken.
Erik De Smet

Literatuur
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Liefdesverhalen, Samuel Josef Agnon, Gooi en Sticht, Hilversum, 1990,
134 pp., f 25 (verspreiding in België: Liprobo, Mechelen, BF. 500).
Agnon, in 1888 geboren in Gallicië (Oostenrijk), trok in 1907 als jeugdig zionist
naar Palestina, waar hij naam maakte als schrijver van Hebreeuwse verhalen en
novellen. Hij wordt door kenners beschouwd als de klassieke prozaschrijver van de
moderne Hebreeuwse literatuur, hetgeen in 1966 werd bevestigd door de toekenning
van de Nobelprijs voor literatuur. Zijn uitgebreide oeuvre bestrijkt de belangrijkste
facetten van de joodse cultuur van Oost-Europa en van het land Israël, zoals die daar
in onze eeuw opnieuw gestalte heeft gekregen.
Zoals de vertaler, de Amsterdamse hoogleraar Albert van der Heide, in zijn nawoord
opmerkt is het oeuvre van Agnon ‘van de eerste tot de laatste letter... gedrenkt in de
joodse cultuur en in de klassieke teksten van het jodendom’ (123). Eigenlijk zou men
alle verwijzingen, impliciete en uitdrukkelijke citaten uit die omvangrijke joodse
religieuze literatuur paraat moeten hebben wanneer men Agnon leest. Dit is echter
onbegonnen werk, zeker ook wanneer men merkt dat de echte Agnon-kenners
herhaaldelijk een onderling zeer verschillende uitleg van dezelfde teksten ten beste
geven. Van der Heide die op een uitstekende wijze het modern Hebreeuws heeft
weten weer te geven, heeft daarom slechts een sober aantal aantekenin-
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gen bij elk van de zes opgenomen verhalen geplaatst. De zes verhalen die in de bundel
zijn opgenomen hebben met elkaar gemeen dat ze handelen over de liefde tussen
man en vrouw. Dit thema is echter op zulke uiteenlopende manieren uitgewerkt dat
zich daarin alleen reeds het vakmanschap van Agnon manifesteert. Uitermate boeiende
en verrassende literatuur.
Panc Beentjes

Die Klangprobe, Siegfried Lenz, Hoffman und Campe, Hamburg, 1990,
384 pp., DM. 39,80.
Het was sinds 1987 geleden, dat van de Noordduitse auteur Siegfried Lenz nog iets
nieuws verscheen. In de zomer van 1990 publiceerde de 64-jarige schrijver Die
Klangprobe, een roman, die volledig aan de vergankelijkheid gewijd is. Steenkapper
Hans Bode maakt, uit verbittering om de reacties van de maatschappij op zijn
beeldhouwwerken, nog enkel grafzerken. Dat hij met de vergankelijkheid van het
leven als het ware op vertrouwelijke voet staat, is duidelijk. En toch wil het er bij
hem ternauwernood in, dat ook de steen, die hij met zoveel inspanning bewerkt, o.a.
tengevolge van de milieuverontreiniging, langzaam maar zeker met de tijd mee
verbrokkelt.
Jan Bode, zoon van de steenkapper en eigenlijk hoofdpersonage, ervaart de
vergankelijkheid van levensplannen en dromen. Hij wou leraar worden, maar vond
na zijn opleiding geen onderwijsjob. Hij verdient als supermarktdetective zijn brood
en leert op een bepaald moment Lone, een vertaalster, en haar pleegzoon Fritz kennen.
Stilaan groeit bij hem een verliefde genegenheid voor haar. Maar... ‘zij konden bij
elkaar niet komen’, want de vergankelijkheid slaat uiterst tragisch toe. Het happy-end
dat de lezer hoe langer hoe meer verwachtte, komt er niet. Jan resigneert: zelfs de
mogelijkheid tot liefde is vergankelijk.
Siegfried Lenz verdedigt, zoals hij dat al in vroeger werk deed, de stelling dat de
mens en zijn sociale contacten beperkt en beperkend, dus vergankelijk zijn. Ondanks
deze pessimistische visie krijgt het boek de lezer in zijn greep, waarbij een schokeffect
in het laatste deel niet geschuwd wordt. Ik had het wel behoorlijk moeilijk met het
vertelstandpunt: de auteur, een 60-plusser, beschrijft en bekijkt alles met de ogen
van een ietwat anachronistische jonge man, die bovendien een jeugdig pubertaaltje
hanteert dat naar mijn smaak niet meer bij zijn leeftijd en zijn achtergrond - hij heeft
toch voor leraar gestudeerd - past.
Peter Meukens

Forensen tussen literatuur en wetenschap, Hugo Brandt Corstius e.a.,
Veen, Utrecht/Antwerpen, 1990, 135 pp., BF. 495.
Wetenschappelijk onderzoek steunt op controleerbare, verifieerbare feiten die
intersubjectief toetsbaar en discussieerbaar zijn. Literatuur zou daarvan een tegenpool
zijn. Fictie hoeft zich niet te bekommeren om waarheid of onwaarheid, objectiviteit,
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efficiëntie. Interpretaties zijn er altijd persoonlijk gekleurd. In de Nederlandse letteren
zijn er heel wat schrijvers die én wetenschap én literatuur beoefenen, zoals H.B.
Corstius (computerlinguïst en columnist), R. Kopland (psychiater en dichter), Hélène
Nolthenius (hoogleraar muziekgeschiedenis en romanschrijfster), Hella Haasse
(schrijfster van biografieën waarin de feiten controleerbaar en het geheel toch
fictioneel is), Leo Vroman (hematoloog en dichter), G.J. Zwier (antropoloog en
romancier). Aan hen werd gevraagd: ‘Doe je iets anders als je kunst bedrijft dan als
je wetenschap bedrijft?’ Neen, antwoordt Brandt Corstius, aan beide activiteiten
hecht ik evenveel gewicht, maar ik merk wel dat ze in onze cultuur verschillend
gewaardeerd worden. Ja, zegt Kopland, ik wil dat beide domeinen goed gescheiden
worden gehouden. Ik houd er niet van als de dichterlijke psychiater of de
psychiatrische poëet te worden aangezien. H. Nolthenius noemt de wetenschap haar
beroep, en het schrijverschap haar roeping. Voor haar is dezelfde stof nu eens
aanleiding tot het schrijven van een wetenschappelijk essay, dan weer van een novelle.
Leo Vroman vindt dat hij het hartstochtelijkst leeft in de tussengebieden in het
niemandsland tussen literatuur en wetenschap. Met enthousiasme vermeldt hij een
soort half-wiskunde, ‘chaotica’ genaamd, die aantoont dat getallen die veranderen
op een geheel eigen wijze onvoorspelbaar zijn en dat - bij uitbreiding - allerlei
verschijnselen voor eeuwig onvoorspelbaar zullen blijven. Heel uitgebreid (haar
bijdrage omvat de helft van het boek) vergelijkt H. Haasse de persoonlijkheid en de
opvattingen van Charlotte Sophie Bentinck (1715-1800) en Belle van Zuylen
(1740-1805) door de
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bestudering van hun schriftelijke nalatenschap. Als conclusie omschrijft ze het verschil
tussen een wetenschappelijke en een literaire biografie. In een biografie gaat het
erom te achterhalen wie die persoon geweest is, privé en maatschappelijk, in zijn
tijd en cultuur. In een literaire biografie wil de auteur onderzoeken en uitleggen
waarom die mens in kwestie tot schrijven gekomen is. G.J. Zwier tenslotte maakt
het via zijn titel ‘Nooit meer veldwerk’ al duidelijk dat hij voor de literatuur opteert.
Tijdens zijn leertijd van twee maanden ergens in Lapland in het kader van zijn
vorming als antropoloog schreef hij een dik persoonlijk dagboek en een mager
etnografisch dagboek. Met anderen is Zwier van oordeel dat veldwerk in de eerste
plaats een existentiële ervaring is die om een literaire vorm vraagt. De vraagstelling
in Forensen tussen literatuur en wetenschap moet een lezer van Streven vertrouwd
in de oren klinken. Hij wordt immers uitgenodigd in elke aflevering te forensen
tussen de diverse domeinen die deel uitmaken van het cultureel maatschappelijk
landschap.
Niet omdat het per se nodig of nuttig is voor de eigen beroepspraktijk, maar omdat
het boeiend en verruimend is.
Joris Gerits

Le maitre des chimeres, Yann Queffélec, Julliard, Parijs, 1990, 295 pp.,
FF. 130.
Op vakantie aan de Bretonse kunst zag Françoise Verny, werkzaam bij de beroemde
Franse uitgeverij Gallimard, Yann Quéffelec, die toen nog niets gepubliceerd had,
uit een zeilboot stappen. ‘Kerel’, zei ze, ‘jij hebt een schrijverssmoel’. ‘Hoe ziet u
dat?’ moet het antwoord geluid hebben. Enkele jaren later ontvangt hij voor zijn
roman Les noces barbares de Prix Goncourt.
De hoofdpersoon van de nieuwe roman van Queffélec is een toneelspeler die
langzaam ten onder gaat, enigszins door drankmisbruik, maar vooral door een uit
zelfhaat voortvloeiende pathologische drang tot liegen. Ook buiten het theater kan
hij het toneelspelen niet laten. Hij verzint voor zichzelf de ene rol na de andere. Van
zijn verleden - vader arme messenmaker, moeder drijft kroeg, zijn eerste huwelijk
is mislukt en het zoontje uit dat huwelijk gestorven - heeft hij zijn huidige vrouw
nooit op de hoogte gesteld. Zijn minaressen speldt hij de meest uitzinnige verhalen
op de mouw, evenals de theaterdirecteurs en regisseurs die hij door plotselinge
deserties in grote verlegenheid brengt. Uiteindelijk verdwaalt ook hij in het
spiegellabyrinth van zijn leugens en wordt door zijn vrouw het huis uitgezet. In
Spanje neemt hij een baan als barman aan in de buurt van het zomerhuis van zijn
schoonvader, in de hoop zijn dochtertje, die als enige oprecht genoot van zijn wilde
fantasieën, weer te zien. Voor het zover is maakt echter een ongeluk een einde aan
zijn leven.
Zowel de melodramatische mogelijkheden als de schelmenroman - ingrediënten
van dit - enigszins beperkte - gegeven worden door Yann Queffélec met zeer groot
vakmanschap en kennelijk plezier tot het uiterste benut. In tomeloze vaart rolt de
lezer van de ene leugen in de andere, de dialogen zijn talrijk, virtuoos en vaak hoogst
amusant (een zeldzaamheid in Franse romans) en de hoofdpersoon, hoe schetsmatig
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ook in veel opzichten, wordt al snel geloofwaardig en voor de lezer verre van
onsympathiek. Een lezenswaardige roman die vooral als technische prestatie grote
bewondering afdwingt.
Ger Leppers

Versamelde gedigte, Elisabeth Eybers, Querido & Van Oorschot,
Amsterdam, 1990, 636 pp.
Ter gelegenheid van de vijfenzeventigste verjaardag van Elisabeth Eybers brachten
haar Nederlandse uitgevers haar verzameld werk uit: vijftien bundels, vanaf 1936
verschenen, met weglating van enkele verzen uit de beginperiode.
Anders dan bij Breytenbach, Brink, Gordimer en Coetzee is de politieke actualiteit
nadrukkelijk afwezig in het oeuvre van deze Zuidafrikaanse dichter. Elisabeth Eybers,
sinds 1961 in Nederland en enkele jaren geleden tot Nederlandse genaturaliseerd, is
wel in het Afrikaans, haar moedertaal, blijven schrijven (ze behoort tot de generatie
van Louw en Opperman). De Constantijn Huygensprijs in 1978 was echter zoveel
als een erkenning als Nederlandse dichter. Een universele dichter van wie het
Afrikaans je dwingt tot een trage lezing, zoals dat passend is bij grote poëzie.
Zelf noemt ze zich ‘a minor poet’: haar verzen zijn kortademig, haar inspiratie
vindt ze niet in ophefmakende gebeurtenissen maar in alledaagse voorvallen en
emoties. Elisabeth Eybers' Versamelde Gedigte laten
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zich inderdaad lezen als een poëtische autobiografie. Aanvankelijk verwoordt ze die
emoties breedvoerig: ze schuwt de metaforen - vaak bijbels van inspiratie (haar vader
was dominee) - en natuurbeschrijvingen niet.
Vanaf de bundel Balans (1962) wijzigt de toonzetting: ze heeft haar man, haar
vaderland en haar godsdienst de rug toegekeerd en komt nu definitief naar Nederland.
Er zit onnoemelijk veel heimwee en ‘ontreddering’ in de bundels van de jaren '60-'70.
Maar de verwoording ervan wordt spaarzamer: geen metaforische franjes meer, enkel
de essentie blijft over.
Met het ouder-worden verdwijnt de weemoed niet. Het besef van onvolkomenheid,
van aangeboren tekort, van twijfel en onzekerheid accentueert zich nog. Drijfzand
(1985) is een veelzeggende titel. Poëzie is dan het middel tot overleven: Rijmdwang
(1987) en Noodluik (1989) laten zien hoe Eybers van haar tragisch levensgevoel
grote poëzie maakt: ‘Die onverkenbare chaos vertoon / op papier 'n hartvormige
patroon’ (p. 567).
Vooral in de laatste twee bundels is de ironiserende toon opvallend: ouder worden,
verval, dood worden in weinig verhullende termen maar tegelijk met een
humoristische afstandelijkheid beschreven. In menig opzicht doet Elisabeth Eybers
mij aan Jacques Bloem denken: een schijnbaar nietszeggend voorval als uitgangspunt,
poëzie als kristallisering van de kern van emoties, eenzelfde levensgevoel, eenzelfde
metafysische leegte. Anders dan bij Bloem is er bij Eybers de ironisch-humoristische
zeggingskracht als poëtisch ‘noodluik’, verweermiddel tegen het verval, middel tot
aanvaarding en berusting. Het is haar manier om ‘bij te dragen tot de som van de
schoonheid’.
Guido Vanheeswijck

De laatste reis van de Tramp Steamer, Alvaro Mutis, vert. Mieke Westra,
Prometheus, Amsterdam, 1990, 102 pp., BF. 395.
De nieuwe uitgeverij Prometheus introduceert met de vertaling van deze novelle uit
1988 een in onze contreien nog vrij onbekend Latijnsamerikaans auteur. Met de
inschatting van Gabriel Garcia Marquez op de kaft (‘Mutis is een van de grootste
schrijvers van onze tijd’) wordt aan deze inmiddels 68-jarige Colombiaan misschien
een beetje veel lof toegezwaaid; toch is Mutis best wat meer bekendheid waard.
De laatste reis van de Tramp Steamer is een exotisch boekje. De verteller is een
wereldreiziger die in dienst van een petroleumconcern de halve wereld afreist. In het
eerste deel - het is een opvallend tweeledig werkje - geeft de verteller een aantal
losse reisimpressies uit havensteden in Finland, Costa Rica, Jamaïca, en Trinidad.
Op deze vier plaatsen confronteert het toeval (het noodlot) de verteller met de ‘tramp
steamer’ Alcyoon - een schip dat ondanks de deplorabele toestand waarin het verkeert
overschrokken de golven trotseert. Een ‘tramp steamer’, zo leerde ik uit dit boek, is
‘een vrachtschip met een klein laadvermogen dat, zonder aan vaste afvaarten te zijn
gebonden, van haven tot haven vaart, op zoek naar vracht die het naar onverschillig
welke plaats voert’ (p. 13). Die ‘ontmoetingen’ zijn voor de verteller zulke
aangrijpende ervaringen omdat hij (en in laatste instantie elke mens) ook een ‘tramp
steamer’ is; een onvermoeibare reiziger die zonder echte thuishaven en zonder echte
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bestemming zomaar wat ronddoolt in dit ondermaanse. In het tweede deel ontmoet
de verteller de kapitein van de Alcyoon die verhaalt hoe zijn schip aan zijn einde
kwam. Ook deze kapitein is een ‘tramp steamer’. Bovendien is het verhaal van de
‘Alcyoon’ voor hem verweven met een fatale liefdesaffaire. De roman baadt m.a.w.
in een sombere existentialistische thematiek die overal in de intrige, de personages
en de metaforen weergalmt. Dit had kunnen resulteren in een brok onverteerbare
literatuur maar Mutis is er met zijn doorleefde en meeslepende verteltrant in geslaagd
zijn wat barokke symboliek tot een poëtisch en levendig geheel te wekken. Zelfs het
niet-narratieve deel ‘reisimpressies’ is boeiend en levert pakkende sfeerbeelden op.
En het wordt even ongewild geestig, wanneer ook Antwerpen (met een beruchte
‘onveilige rivierdelta’) de rij van de exotisch-mythologische wereldhavens
vervolledigt.
Erik Martens
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Erik de Smet
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1966. Studeerde moderne geschiedenis en sociale en culturele antropologie te
Antwerpen en te Leuven. Werkzaam op de redactie van Streven. Lid van de Jesuit
European Volunteers. Adres: Kasteelstraat 32, B-2000 Antwerpen

Jan de Volder
o

1967. Licentiaat Romaanse Filologie (Universiteit Antwerpen). Studeerde af in
1989 met een verhandeling over Primo Levi (Primo Levi, scrivere e soprawivere.
Dalle radici ebraiche in ‘Se questo è un uomo’ alla scrittura impegnata). Adres:
Mgr. J. van de Veldelaan 22, B-2650 Edegem

Luc Devoldere
o

1956. Licentiaat Klassieke Filologie. Leraar. Publiceert in Standaard der Letteren
en De Standaard. Adres: Geraardbergsesteenweg 22, B-9320 Erembodegem

Walter Fernandes s.j.
Directeur van het India Social Institute, New Dehli. Adres: redactie.

Henk Jans s.j.
o

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). Prof. em. Universiteit Antwerpen (UFSIA) Methode en Kritiek van
de Wetenschappen. Was van 1973 tot 1977 hoofdredacteur van Streven-België.
Adres: Graanmarkt 9-11, B-2000 Antwerpen.

J.M.J.W. Kuin
o

1918. Studeerde aan de Universiteit van Nijmegen Engelse en Amerikaanse
letterkunde en wijsbegeerte. Promoveerde in 1975. Tot 1985 docent Engelse en
Amerikaanse letterkunde en in de wijsbegeerte aan de Frederik Muller Academie te
Amsterdam. Adres: De Lairessestraat 164, NL-1075 HM Amsterdam
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1956. Seminarie voor fundamentele pedagogiek, KU Leuven. Verricht onderzoek
met betrekking tot de betekenis van sociaal-wijsgerig gedachtengoed (o.m. Habermas,
Arendt) voor de formulering van pedagogische grondbegrippen. Correspondentieadres:
Vesaliusstraat 2, B-3000 Leuven
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o

1959. Wetenschappelijk medewerker aan het Departement Pedagogische
Wetenschappen KU Leuven. Bereidt een proefschrift voor over de betekenis van de
beeldcultuur. Correspondentieadres: Vesaliusstraat 2, B-3000 Leuven

Gie van den Berghe
o

1945. Doctor in de moraalwetenschap (RU Gent, 1986). Onderzoekt en publiceert
over nazi-kampen, waarde en beperkingen van ooggetuigenverslagen. Adres:
Wasstraat 41. B-9000 Gent

E. van der Aa
o

1964. Licentiaat Germaanse filologie. Werkt aan een proefschrift over het verhalend
proza van E. du Perron. Adres: Noord Brabantlaan 35, B-2300 Turnhout
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[Februari 1991]
Het forum van de wereldgemeenschap
Harry Hamersma
Johan Amos Comenius (1592-1670), de laatste bisschop van de Moravische broeders,
kreeg bij zijn overlijden van Leibniz de titel ‘Wereldburger’. Zelf noemde Comenius
zich ‘een mens zonder vaderland’. Een groot deel van zijn leven bracht hij als
vluchteling in het buitenland door. Hij leed onder de politieke en religieuze
verdeeldheid van zijn dagen, maar hij geloofde heilig in de komst van een ‘vreedzame
wereldrevolutie’. Om de komst van die wereldrevolutie te bespoedigen, streed hij
met zijn eigen wapens tegen de verdeeldheid in ‘het labyrint van de wereld’. Hij
leverde een belangrijke bijdrage aan de hervorming van het onderwijs, opdat iedereen
naast gelijke rechten en plichten ook gelijke kansen zou krijgen.
Comenius verwachtte veel heil van organen voor internationale samenwerking
zoals die pas in de 20e eeuw gestalte zouden krijgen: een ‘Lichtraad’, waarin alle
geleerden zitting zouden moeten nemen, een ‘Vredestribunaal’ waarin alle regeringen
zich zouden moeten verenigen, en een ‘Mondiaal Consistorie’ als de vereniging van
alle kerken.
Een mens zonder vaderland die tegelijk wereldburger was. Comenius was het
tegen wil en dank, maar doordat hij van de nood een deugd maakte was hij
invloedrijker dan hij misschien ooit geweest zou zijn wanneer hij burger van een
vaderland was gebleven.
De grondgedachte bij alle projecten van Comenius is duidelijk: omdat de eerstelijns
netwerken van het eigen staatsverband, de eigen religie en de eigen wetten,
onvoldoende bescherming bieden, gaat hij in hoger beroep bij de mondiale
gemeenschap waarvan hij krachtens zijn mens-zijn ook deel uitmaakt. De rechten
die hij aan dit lidmaatschap ontleent zijn te allen tijde en waar ook ter wereld
onvervreemdbaar.
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Veel van wat in Comenius' dagen misschien een utopie scheen, is vandaag de dag
gewoon realiteit. De beschermende en corrigerende werking die uitgaat van het
grotere verband, en uiteindelijk van de wereldgemeenschap als de ‘ultimate
community’, is op allerlei terreinen in werking gezet. Comenius zou tevreden kunnen
zijn over instellingen als de Verenigde Naties, de Unesco, de Unicef, het Internationale
Rode Kruis, de Wereldraad van Kerken, de WHO en de FAO. Het grotere verband
lijkt de aangewezen oplossing tegen heilloze verdeeldheid, stammentwisten,
sectarisme, provincialisme en nationalisme.
Dat de wereld steeds meer één wordt en dat het visioen van het ‘global village’
steeds minder een utopie in letterlijke zin wordt, ‘Outopia’, ‘Nergens-land’, hoeft
geen betoog. Afstanden worden kleiner, informatie, techniek, cultuurpatronen en
leefgewoonten overschrijden moeiteloos grenzen.
Haaks op de geconstateerde of beoogde eenwording van de wereld staat echter
een soort verheerlijking van de ‘impasse’. We zouden leven in een onoverkoombare
pluraliteit van contexten, een gezonde verscheidenheid aan wereldbeschouwingen,
in een ethisch pluralisme dat gezien wordt als een patstelling die gerespecteerd zou
moeten worden.
‘De mens is de maat van alle dingen’, beweerde Protagoras. ‘Zoals de dingen mij
toeschijnen zo zijn ze voor mij. Zoals ze u toeschijnen, zo zijn ze voor u’. Plato was
het daar in zijn tijd al niet mee eens1.
Tegenwoordig schijnen velen de zijde te kiezen van Protagoras. Juist waar het de
laatste vragen betreft schijnen er geen voor iedereen overtuigende of geldende
antwoorden te zijn, zodat we - zoals J. Habermas het uitdrukt - ‘drijven in een zee
van contingentie’.
In dit artikel gaat het over twee denkbewegingen die beide geboren zijn uit onvrede
met de geconstateerde wereldbeschouwelijke verdeeldheid en die nauw verwant
lijken aan de oplossing die Comenius zocht: men gaat tegen de verdeeldheid ‘in
hoger beroep’ bij de wereldgemeenschap, men doet een appèl op wat men zou kunnen
noemen ‘de oecumene van het denken’.
Een eerste tendens is het zoeken naar een minimale ‘consensus gentium’, een
gemeenschappelijke kern die onder alle verschillen in opvatting zou liggen. Degenen
die proberen deze kern te formuleren zien zichzelf vaak als ‘pelgrims naar de
waarheid’. Hun geestelijke pelgrimage wordt dikwijls afgelegd in eenzaamheid, in
tijd van oorlog of in gevangenschap. Ze zijn op zoek naar een waarheid die hen niet
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ontnomen kan worden.
Daarnaast is er een tweede tendens: men zoekt dan niet zozeer naar een minimale
constante inhoud die men te midden van alle verwarring wil redden, als wel naar een
maximaal forum voor dit zoeken. Men wil een zo breed mogelijke
overleg-gemeenschap mobiliseren. De grondgedachte daarbij is dat, wanneer iedereen
een voldoende mate van zelfkritiek en respect voor andere opvattingen opbrengt, er
meer eenheid is dan men vermoedt en dat de verscheidenheid in opvatting die dan
nog overblijft geen onoverkomelijke problemen oplevert.

Het zoeken naar een ‘universeel minimum’
Sommige zoekers naar een ‘universeel minimum’ komen uit bij een soort basis-religie.
Karl Jaspers noemt dit ‘het geloof van de filosofie’, Aldous Huxley noemt het
‘eeuwige filosofie’.
Volgens William James behoren tot de kern van iedere godsdienst het ongenoegen
met de status quo en het verlangen naar een hogere werkelijkheid2. Dat er zoveel
verschillende godsdiensten zijn, vindt James helemaal geen ongewenste situatie. Er
zijn verschillende soorten mensen, daarom zijn er ook verschillende vormen van
zich-verhouden tot de Hogere Werkelijkheid nodig.
Onder de verschillende religies ziet hij een aantal constante structuren die de kern
van elke religie uitmaken. De verschillende godsdiensten zijn volgens James ‘variaties
op twee thema's’. Het eerste thema is de overtuiging dat de werkelijkheid niet is zoals
ze zou moeten zijn. Het tweede thema is het geloof in een hogere macht, die ons
bevrijdt uit een toestand van onvolmaaktheid.
Volgens Karl Jaspers ‘is de mogelijkheid om te geloven vandaag bij vele mensen
verborgen’3. Hij ziet echter kansen voor een geloof dat ouder is dan alle godsdiensten
en dat ook dan stand houdt wanneer de godsdiensten hun zeggingskracht verliezen.
Volgens Jaspers is dit ‘geloof van de filosofie’, ‘philosophische Glaube’, in drie
punten samen te vatten:
- de Godheid bestaat;
- er bestaat een onvoorwaardelijke eis;
- het bestaan van de wereld verdwijnt in het niets tussen de Godheid en de mens
als existentie.
Dit laatste punt vraagt enige toelichting. Jaspers vermijdt het woord ‘God’. Zoals
alle beelden van God karikaturen zijn, zo schieten ook
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alle concepten te kort. Het woord ‘God’, de naam ‘God’, is een code, een teken dat
de mens oplaadt met betekenis in de mate dat hij zichzelf wordt, ‘existentie’ wordt.
Het geloof van de filosofie mag armzalig en abstract lijken, het is volgens Jaspers
het geloof van alle tijden. Het zuivert de religies uit, loutert ze zodanig dat het niet
langer gaat om een theorie, een inhoud waarin men gelooft, maar om een praxis, een
doen waarmee men gelooft4.
Jaspers' werk Der Philosophische Glaube verscheen in een Engelse vertaling onder
de titel The Perennial Scope of Philosophy. Misschien is het toeval, maar deze titel,
die meer een interpretatie dan een vertaling is, lijkt veel op die van een boek van
Aldous Huxley, dat ook in 1948 verscheen: The Perennial Philosophy.
Huxley ziet onder alles wat vijfentwintig eeuwen in Oost en West aan filosofie
hebben voortgebracht een constante ‘onderstroom’, zoals hij het noemt. Die
onderstroom wordt telkens opnieuw aangevoeld maar is nooit adequaat te verwoorden.
Een systematische formulering ervan is dan ook nergens te vinden. Wel zijn er steeds
opnieuw poëtische omschrijvingen voortgebracht. In een inleiding op een Engelse
editie van het Bhagavad Gita, Het Lied des Heren5, somt Huxley geschriften van alle
tijden op waarin de ‘eeuwige filosofie’ volgens hem tot uitdrukking komt: de Vedanta,
het Tao Te Tjing, de dialogen van Plato, het evangelie van Johannes, de Profeten,
Plotinos, Dionysius Areopagita, de Soefi-mystiek en de christelijke mystici uit de
Middeleeuwen en Renaissance.
Huxley vat de ‘filosofie van alle tijden’ samen in vier principes:
- De wereld van de verschijnselen is de manifestatie van een goddelijke
werkelijkheid. Alles wat we waarnemen heeft deel aan een hogere werkelijkheid,
die we niet kunnen waarnemen.
- Over de goddelijke basis van de werkelijkheid heeft de mens enige kennis dank
zij het gewone verstand. Belangrijker is echter de kennis op basis van intuïtie.
- Behalve het ‘ik’ van de mens is er ook het eeuwige ‘zelf’. Het ‘ik’ behoort tot
de zichtbare wereld, het ‘zelf’ is de goddelijke vonk in elke mens.
- Het is de bestemming van de mens identiek te worden met dit ‘eeuwige zelf’.
Jaspers en Huxley zeggen allebei dat hun zoeken naar een onaantastbare
kern-overtuiging is ingegeven door onvrede met het geestelijk klimaat van hun tijd.
Huxley had geëxperimenteerd met een volkomen
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nihilistische levensfilosofie. Op den duur kreeg hij daar schoon genoeg van en zag
hij in dat de wens de vader van de gedachte was geweest. De wereld had hem zinloos
toegeschenen omdat dit in zijn kraam te pas kwam. De zinloosheid van alles was
meer een gekozen conclusie dan een verworven inzicht.
Jaspers' zoeken naar waarheid begon omdat hij ontevreden was met de
‘Kommunikationslosigkeit’ van zijn dagen. Later hield het systematische zoeken
naar waarheid hem overeind in de duistere jaren van het nazisme. Hij leed onder een
doceer- en publiceerverbod. Voortdurend was er de dreiging dat zijn joodse echtgenote
zou worden weggevoerd, in welk geval hij niet alleen verder wilde leven. In die tijd,
waarin het kwaad, leugens, geweld en onrecht het schenen te hebben gewonnen,
probeerde hij zich ‘geestelijk te redden’ door onvermoeibaar te speuren naar wat
waar en echt was.
Een recent voorbeeld van het zoeken naar een gemeenschappelijke kern onder alle
verschillen in wereldbeschouwing is het colloquium dat in 1989 in Parijs werd
gehouden, een initiatief van de Unesco, het plaatselijke Goethe Instituut en van Hans
Küng. Het ging er bij dit colloquium uitdrukkelijk niet om zoiets als een ‘universele
religie’ op het spoor te komen. Het ging er om samen te zoeken naar een ‘universeel
ethos van de mensheid’, in een tijd waarin de oude normerende instituties en tradities
hun zeggingskracht schijnen te hebben verloren, in een tijd waarin normen en waarden
in een ‘zingevingsvacuüm’ schijnen te zweven6.
Het zoeken naar een gemeenschappelijke kern is misschien zinvol als een aanzet
tot wat men de ‘interreligieuze dialoog’ noemt. Het is echter de vraag of men er veel
mee opschiet. Juist omdat het gaat om het verwoorden van het onuitsprekelijke, komt
men met een rationele discussie - een gesprek waarin begrijpelijke, voor verificatie
en weerlegging vatbare argumenten worden gebruikt - niet veel verder.
Waarschijnlijk valt er meer heil te verwachten van een tweede vorm van ‘in hoger
beroep gaan bij de oecumene van het denken’: het veilig stellen van de ruimte die
een werkelijk gesprek mogelijk maakt, het echt respecteren van opvattingen die men
misschien niet begrijpt, maar daarom nog niet direct ‘onwaar’ of minderwaardig
hoeven te zijn. Dit lijkt erg abstract, maar er is in feite al een begin mee gemaakt.
De eerste pogingen hebben vooral betrekking op de ethiek. Maar ook in de aanzetten
tot een interreligieuze dialoog ziet men dat er vooral gezocht wordt naar de
‘spelregels’, de voorwaarden die een echt gesprek mogelijk maken. Het gaat dan
vooral om een stuk ‘huiswerk’
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dat men voltooid moet hebben voordat men aan het gesprek kan deelnemen.

Het mobiliseren van de universele argumentatiegemeenschap
Opvattingen die duidelijk van elkaar verschillen kunnen niet tegelijk, op een
exclusieve wijze en in dezelfde mate ‘waar’ zijn. Men kan proberen de ander tot de
eigen zienswijze te ‘bekeren’. Men kan echter ook - en dat gebeurt tegenwoordig
gelukkig steeds meer - proberen eerst goed naar de ander te luisteren en trachten
diens taal te verstaan. Wanneer dat gebeurt, dan herkent men bij de ander al spoedig
elementen van de eigen overtuiging. De bereidheid om een stap terug te doen wordt
groter. Daarmee gepaard gaat het inzicht dat er in de eigen opvatting omtrent wat
waar is een zekere hiërarchie zit. Niet alles is even belangrijk.
Missionarissen en zendelingen die eerst overtuigd waren van de waarheid van hun
eigen boodschap en die alleen maar neerzagen op de onwetendheid, ‘afgoderij’, of
het ‘heidendom’ van degenen die ze wilden bekeren, kwamen vaak tot heel andere
gedachten wanneer ze diezelfde zogenaamde heidenen beter leerden kennen. Er
groeit respect voor wat er al was, maar wat men door eigen vooringenomenheid en
blindheid helemaal niet zag. De boodschap die men kwam brengen werd veelal juist
aanvaard omdat de zogenaamde heidenen er zoveel in herkenden van wat ze eigenlijk
al wisten of vermoedden. Wanneer degenen die tot voor kort nog als ‘voormalige
heidenen’ werden aangeduid, nu worden uitgenodigd voor een gesprek met de
zogenaamde ‘oude kerken’, dan laten zij weten dat ze niet wensen te worden gezien
als de ‘mooie dochters van een oude moeder’. Ze willen alleen een gesprek op basis
van gelijkheid.
Bereidheid om met anderen op voet van gelijkheid een gesprek aan te gaan, is de
eerste stap die nodig is op de weg naar een universele argumentatiegemeenschap.
Verschillende hedendaagse denkers zien in zo'n gemeenschap het enige middel om
problemen aan te pakken die al te snel als ‘onoplosbaar’ worden afgedaan. Het
gezamenlijk en op voet van gelijkheid aanpakken van problemen die anders
onoplosbaar schijnen, heeft een naam gekregen.
Op terreinen waar geen antwoorden van de wetenschap te verwachten zijn en waar
geen gezagsargumenten (meer) gelden, moeten we het volgens Karl-Otto Apel zoeken
in de ‘universele argumentatiege-
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meenschap’. Dit lijkt veel op wat bij C. Perelman ‘het fictieve forum van alle redelijk
denkende wezens’ heet en wat J. Habermas ‘procedurele rationaliteit’ noemt.
Het gaat telkens over moderne versies van de contractfilosofie van J.J. Rousseau.
Iedereen levert iets in en krijgt er iets anders voor terug. Het gesprek van de universele
argumentatiegemeenschap is voor een belangrijk gedeelte fictief. Het maatschappelijk
verdrag waar Rousseau over spreekt is ook fictief. Maar dat doet helemaal niet ter
zake. Het gaat om de bereidheid een dergelijk verdrag te sluiten, om de bereidheid
een werkelijk gesprek aan te gaan. Het is voldoende wanneer de hele
mensengemeenschap als de horizon van het eigen denken en handelen aanwezig is.
Men plaatst zich in het perspectief dat als enige mogelijkheid overblijft.
Karl-Otto Apel (o 1922) zoekt naar een universeel geldige macroethiek7. Die bestaat
uit het formuleren van alleen de voorwaarden die moeten worden geëerbiedigd, de
procedures voor echte samenwerking en communicatie. In principe maakt iedereen
deel uit van deze universele argumentatiegemeenschap. Maar opdat iemand ook echt
aan de discussie kan deelnemen, is het nodig dat hij bereid is aan alle deelnemers
aan de discussie gelijke rechten en plichten toe te kennen, evenveel zeggenschap en
verantwoordelijkheid.
Het gaat om de bereidheid in de cirkel te treden. In theorie lijkt dat misschien
weinig gevraagd. In de praktijk valt de bereidwilligheid tegen. Degenen die het beter
getroffen hebben vinden de bestaande machts- en rechtsongelijkheid, de ongelijkheid
in kansen, dikwijls prima.
De ‘universele argumentatiegemeenschap’ kent geen grenzen. Apel wil ook de
komende generaties een stem geven in de discussie. Degenen die nù leven moeten
hun belangen behartigen. Dit is een opdracht die maar al te vaak wordt verwaarloosd.
De rechten van degenen die na ons komen worden tegenwoordig op grote schaal
geschonden. De ‘kolonisatie van de toekomst’ neemt steeds grovere vormen aan.
Honderden miljoenen kinderen worden opgezadeld met het terugbetalen van schulden
die zij zelf nooit gemaakt hebben en waarvan ze ook nooit de vruchten hebben geplukt.
Natuurlijke rijkdommen die eigenlijk ook voor toekomstige passagiers van het
ruimteschip aarde bestemd waren, worden vroegtijdig uitgeput door een generatie
die veel meer neemt dan haar toekomt.
Het bewust kiezen voor de wereldgemeenschap als referentiekader, het aangaan
van een gesprek met ‘het fictieve forum van alle redelijk
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denkende wezens’, ‘de universele argumentatiegemeenschap’ zoals Apel het noemt,
en de praktijk van de ‘herrschaftsfreie Kommunikation’ waarvoor Habermas de
spelregels probeert aan te geven: het is allemaal terug te brengen tot de eeuwenoude
gulden regel: de ander behandelen zoals men zelf behandeld wil worden; niet meer
nemen dan men een ander kan gunnen; zoveel vrijheid nemen als verenigbaar is met
eenzelfde mate van vrijheid voor anderen; zodanig handelen dat je kunt willen dat
het eigen handelen tot algemene norm wordt.
Tegen de categorische imperatief van Immanuel Kant (‘Handel zo dat U kunt
willen dat de norm voor Uw eigen handelen tot algemene wet wordt’) werd altijd
ingebracht dat men vanuit zo'n algemeen principe moeilijk tot regels voor het concrete
handelen kon komen. Twee eeuwen na Kant kan men zijn imperatief echter in een
nieuw licht plaatsen. Het ‘algemene’ van de imperatief kan men op een nieuwe wijze
invullen: het gaat niet alleen om een wet die overal toepasbaar zou zijn omdat hij
zuiver formeel is. Naarmate de wereld kleiner wordt is het ‘algemene’ minder abstract.
Er is vaak helemaal geen gedachtenexperiment meer nodig: ‘Als ik zo handel kan
ik dan willen dat iedereen zo moet handelen?’. Het referentiekader van de
wereldgemeenschap dient zich op steeds meer terreinen vanzelf wel aan.
Het gaan staan in het perspectief van de universele mensengemeenschap lijkt de
enige weg die openstaat voor wie niet willen berusten in een ‘impasse’. Er zit niets
anders op dan te kiezen voor het belang van de universele gemeenschap omdat men
anders grenzen blijft trekken tussen ‘winnaars en verliezers’, ‘gevers en nemers’, de
eigen groep, de eigen partij, het eigen volk en de ‘anderen’.

Een nieuw vocabulaire
Dat sommige problemen alleen kunnen worden opgelost wanneer ze als problemen
van de wereldgemeenschap worden gezien en dat bepaalde problemen juist ontstaan
door het ontbreken van het perspectief van een universele gemeenschap waarin
iedereen gelijke rechten, plichten en kansen zou moeten hebben is een besef dat
groeit. Dat blijkt op zijn minst uit het ontstaan van bepaalde nieuwe termen. Woorden
als ‘het wereldgeweten’, een ‘universeel ethos’, ‘mondiale vorming’ (‘global
education’), ‘mondiaal denken’, ‘interculturele normen’, ‘internationale
interdependentie’, ‘globale solidariteit’ en ‘wereldwijde vervlochtenheid van
problemen’, zijn niet de vruchten van

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

395
een theoretisch of visionair gesprek tussen wereldverbeteraars. Het gaat over het hier
en nu. Overbevolking, schuldenlasten, discriminatie en bevoorrechting, bewapening
en duurzame vrede, milieuvraagstukken, herverdeling van zowel de rijkdommen als
de schaarste: het zijn problemen die grenzen overschrijden en waaraan alleen gewerkt
kan worden wanneer mensen zich net als Comenius als wereldburgers zien.

Eindnoten:
Plato, Theaetetus, 152.
William James, The Vaneties of Religious Experience. A Study in Human Nature, 1902.
Karl Jaspers, Der Philosophische Glaube angesichts de Offenbarung, 1963, p. 7.
Karl Jaspers, Die Atombombe und die Zukunft des Menschen, 1958, p. 366.
Aldous Huxley, in The Song of God, Bhagavad Gita. Een vertaling door Swami Prabhavananda
en Ch. Isherwood. New York, 1954. pp. 11-22.
6 Cfr. Concilium. 1990-2, pp. 83-103.
7 Karł-Otto Apel, Diskurs und Verantwortung. Das Problem des Uebergangs zur
postkonventionellen Moral. 1988
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De Synode met de verborgen agenda
Jan Grootaers
De Synode van oktober 1990 werd gekenmerkt door een radicale sacralisering van
het priesterbeeld. In een sfeer van afkeer voor onze ‘wereld’, getekend door
‘secularisering’, ‘hedonisme’ en ‘erotisme’, wordt blijkbaar alle heil verwacht van
een doorgezette verticalisering en spiritualisering van kerk en geloof. Na de
opvallende accentverschuivingen in de interpretatie van Vaticanum II op de vorige
synodes is dat eigenlijk geen verrassing. Nadat op de Synode van 1985 de definitie
van de kerk als ‘Volk Gods’ op de achtergrond werd geschoven en op de Synode
van 1987 de afstand tussen leken en priesters, tussen het profane en het sacrale nieuwe
accenten kreeg, verried het werkdocument van deze Synode reeds het opzet de figuur
van de priester los te maken van de gemeenschap en a.h.w. naar boven te richten.
De reeks van 41 slotvoorstellen (propositiones) van de Synode zijn bestemd voor
de paus als inspiratiebron voor een definitief document. Zij behandelen in hoofdzaak
de volgende punten: 1. de roeping (7 voorstellen), 2. identiteit en spiritualiteit (6
voorstellen), 3. initiële vorming (14 voorstellen) en 4. voortgezette vorming (9
voorstellen). Deze eindresoluties zullen o.i. het vraagstuk van de identiteit van de
priester niet nader bij een oplossing brengen. Ook bevatten zij geen antwoord op de
huidige nood aan ‘voorgangers’ in eucharistievieringen, met name in de kerken van
de Derde Wereld.
Meer dan tevoren hebben de bisschoppen zich in de plenaire zittingen van de
Synode aan conformisme en autocensuur bezondigd, waardoor de discussie al te
vaak door een vloed van gemeenplaatsen overspoeld werd. Toch kan men
verschillende strekkingen onderkennen.
De meerderheid beschouwde de priester als een ‘alter Christus’,
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door zijn wijding ‘ontologisch’ verbonden met Christus. Met opvallende
verwaarlozing van de pastorale realiteit waarin priesters zowel in het Westen als in
de jonge kerken moeten leven en werken, zocht men naar een religieuze spiritualiteit
met het celibaat - ‘gave Gods’ - als sluitstuk. Ook de ‘roeping’ zelf werd haast
uitsluitend in haar verticale dimensie benaderd.
Toch was er ook een minderheid van synodevaders die tegen zoveel eenzijdigheid
reageerde en zich beriep op de meer evenwichtige stellingnamen van Vaticanum II.
Zij poogden het ambtelijke priesterschap weer duidelijker in de gemeenschap van
de gelovigen te situeren.
Deze uiteenlopende visies komen in feite neer op een tegenstelling tussen
theoretische omschrijvingen - de meerderheid zag de identiteit van de priester in de
deelname aan de ‘essentie’ van het priesterlijke - en een existentiële benadering,
gekenmerkt door een pastorale bekommernis waarin ook de leken betrokken moesten
worden. Ook op het vlak van de spiritualiteit liepen de standpunten uiteen, enerzijds
lag het accent op de persoonlijke vroomheid, anderzijds op de beleving van het ambt.
De tegenstellingen manifesteerden zich nog het duidelijkst in de discussies over de
opleiding en vorming tot het priesterschap. Zo gingen er stemmen op om structuur
en inhoud van die vorming zoveel mogelijk aan de maatschappelijke ontwikkeling
aan te passen. Ook het belang van een missionair-evangeliserende vorming werd
door velen onderstreept.
Het tweede verslag van kardinaal Neves werd door meer dan één ‘circulus minor’
onder vuur genomen (dertien kleinere werkgroepen werden na het plenum aan het
werk gezet). Sommigen waren van oordeel dat de verslaggever i.v.m. de ‘menselijke
vorming’ van de kandidaten onvoldoende rekening had gehouden met de twee
decreten van Vaticanum II over de priester.
In drie verschillende werkgroepen werd er voor gepleit het ambtelijke priesterschap
in een breder perspectief te plaatsen en te verwijzen naar de drie ‘munera’
(opdrachten) die de priester in navolging van Christus worden opgedragen.
Vooral de Duitstalige ‘circulus minor’ opende hier nieuwe en verrijkende
perspectieven. In hun verslag, opgesteld door Mgr. Hemmerlé, bisschop van Aken,
brachten zij correctieven aan ten einde al te eenzijdige interpretaties te voorkomen.
Zij wilden niet de priester zelf met ‘Christus - hoofd van de kerk’ identificeren maar
hem beschouwen als een levende verwijzing naar deze werkzaamheid die ei-
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gen is aan Christus. Ook situeerden zij de priester in het hart van de gemeenschap.
Een modus (voorstel tot amendement) uit deze kring om de diepere grondslagen van
de celibaatsplicht te verduidelijken, heeft de eindstreep van de synodeconclusies niet
gehaald.
Wat de inbreng uit de grote niet-westerse regio's betreft, kan men, ruw geschetst,
constateren dat heel wat bisschoppen uit Afrika, bekommerd om de nood aan
‘inculturatie’, de priester ook zien als de man van zijn volk (en niet alleen van God).
In Latijns-Amerika beschouwt men de priester hetzij ten dienste van de leken die
zich in de wereld inzetten, hetzij als ‘vader’-figuur die leken in dienst heeft. Men
hecht er ook een groot gewicht aan de ‘inculturatie’. In Azië wordt de samenwerking
met maatschappelijk geëngageerde leken als een van de hoofdgegevens van de
priestervorming beschouwd. Verder legt men er de nadruk op de dialoog met de
wereldgodsdiensten en op de rol van de lokale kerk. De bisschoppen uit Oost-Europa
hebben terecht een meer dan gewone aandacht gekregen op de laatste Synode. Na
zovele jaren stilzwijgen, treden deze kerken naar buiten met hun martelaren, hun
leed en hun dringende noden. Vele Oosteuropese bisschoppen voelen zelf aan dat
zij Vaticanum II nog moeten assimileren. Er is een grote kloof gegroeid. Het
getuigenis van deze kerken heeft de Synode diep aangegrepen.

The hidden agenda
Herhaaldelijk en met klem werd voor en tijdens de Synode meegedeeld dat de
celibaatsplicht voor de priester niet op de agenda stond. Toch was dit thema niet weg
te denken uit deze Synode. De meeste leiders van deze Synode hebben de crisissituatie
van de Synode van 1971 over de priester meegemaakt en hebben daaronder geleden.
In 1990 woog dit trauma nog op hen terwijl de situatie zich intussen grondig gewijzigd
heeft. Aldus werden belangrijke ontwikkelingen van de laatste 15 jaar weinig of niet
in rekening gebracht: de bloei van vrouwelijke en mannelijke lekenbedieningen, de
rol van de kerkelijke basisgemeenschappen, de opkomst van nieuwe bewegingen,
de ineenstorting van het priestertal en de nood aan eucharistievieringen.
Toen de ‘identiteit’ van de priester aan bod kwam, bleek de beperking van de
agenda tot ‘de vorming van de priesters’ onhoudbaar. De algemene bespreking werd
door twee curiale ‘waakhonden’ in- en uitgeleid. Ingeleid door kardinaal J. Ratzinger
die bij de opening dadelijk afweek van het hem opgedragen onderwerp (vijfentwintig
jaar
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synode) om zijn eigen visie op het priesterschap aan te bevelen (een late afrekening
met Edward Schillebeeckx?) en, de laatste dag, uitgeleid door Mgr. G. Agustoni,
secretaris van de curiale congregatie voor de clerus, die het voorstel om beproefde
leken tot priester te wijden een bedekte manier noemde om het priesterschap op ‘een
nog meer pernicieuze wijze te doen ontaarden’...
Dit belette enkele moedige bisschoppen echter niet om de wijding van zgn. ‘viri
probati’ toch op tafel te brengen (Mgr. Tepe (Brazilië) en Patriarch Hayek (Libanon)
in de synodezaal en kardinaal Lorscheider daarbuiten). Vanzelfsprekend zonder
resultaat.
Als agendapunten verzwegen worden kan dit slechts fatale gevolgen hebben: 1.
waar de discussie op verantwoordelijke wijze gevoerd zou kunnen worden, wordt
zij ontweken; 2. waar zij niet thuishoort, nl. op het marktplein, wordt zij op polemische
en sensatiewekkende wijze opgevoerd. Dat lot viel de celibaatsplicht te Rome te
beurt.
Pogingen om zonder onderscheid van roepingen de westerse celibaatsverplichting
op uniforme wijze te ‘theologiseren’ moesten op twee weerstanden stoten. Enerzijds
op de traditie van gehuwde clerus van de orthodoxe zusterkerken, die in deze context
toch moeilijk van nieuwlichterij of van hedonisme verdacht kunnen worden, en
anderzijds op de hoge waarde van de christelijke huwelijksbeleving die sinds
Vaticanum II voluit erkenning heeft verworven in de katholieke kerk.
Om aan deze dubbele beperking te ontsnappen heeft de Synode zijn toevlucht
genomen tot de hoogste graad van abstractie. Van alle bisschoppenvergaderingen
van de laatste twintig jaar, stond de Synode van 1990 het verst af van het concrete
leven en van de pastorale werkelijkheid. In de ogen van de jonge kerken was zij dan
ook een uitermate westers georiënteerde onderneming.
Toch waren er sprekers - weliswaar een minderheid - die tegen de impliciete
miskenning van de oostchristelijke traditie protesteerden. Er zijn trouwens heel wat
stellingnamen voorhanden waarin de westerse kerk, ook in recente jaren, eerbied en
waardering heeft betoond voor de gehuwde clerus van de oosterse kerk, zoals in b.v.
het decreet van Vaticanum II over het priesterschap Presbyterorum Ordinis (nr. 16)
en het slotdocument van de bisschoppensynode van 1971 over het priesterambt (Dl.
2, II, par. 4, litt. C). Sommige tussenkomsten hebben dan ook, met verwijzing naar
deze teksten, meer eerbied van deze Synode geëist t.a.v. de oosterse traditie. Twee
werkgroepen hebben uitdrukkelijk de verslaggever, kardinaal Neves, verweten dat
zijn tweede ‘relatio’ blijk gaf van misprijzen voor de zusterkerken. Het
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betrof de passus waarin kardinaal Neves letterlijk schrijft: ‘Aldus blijkt opnieuw dat
het celibaat niet gescheiden kan worden van het omvattend geheel van het hele
priesterlijke leven noch van de strenge levenswijze die door de priesters moet worden
gehandhaafd’ (Relatio post disceptationem, dd. 13/10/1990, p. 25).
Ook de getuigeniswaarde van het christelijk huwelijk werd door sommigen expliciet
verdedigd tegen de overtrokken uitlatingen aangaande de celibaatsplicht. In dit
verband wordt in het verslag van de Duitstalige werkgroep aangestipt: niet alleen
het celibaat maar ook het christelijk opgevat huwelijk is, in navolging van het
evangelie, ‘tegendraads’ in de huidige maatschappij. Ook in de Engelstalige ‘circulus’
van D. Worlock werd de miskenning aangeklaagd van de manier waarop ook in het
huwelijk de kuisheid wordt beleefd.

De nood aan eucharistievieringen
Er is nog een bijkomende beschouwing die een al te hoge vlucht van de binding
celibaat en priesterschap zou moeten intomen, namelijk het schrijnend tekort aan
priesters vooral in de Kerken van de Derde Wereld. Een tekort dat voor gevolg heeft
dat in vele streken de eucharistie nog maar zelden wordt gevierd. Het ontbreken van
wat een constitutief bestanddeel van de plaatselijke geloofsgemeenschap is, schept
een noodsituatie die om uitzonderlijke noodoplossingen vraagt.
Tijdens de Synode van 1987 had Mgr. Legaspi (Filippijnen), voorzitter van de
Federatie der Aziatische episcopaten, namens een groep van Aziatische bisschoppen
voorgesteld om ervaren leken tot priester te wijden om uit de impasse te geraken.
Maar hij klopte aan een dovemansdeur. Braziliaanse bisschoppen hebben in 1990
evenmin gehoor gevonden.
Maar nu blijkt ook onder de meest gematigde theologen het getij te keren. Prof.
R. Gryson en pater G. Martelet, die wel moeilijk voor ‘wilde jongens’ kunnen
doorgaan en allebei studies gewijd hebben aan de geschiedenis van het priesterschap,
hebben onlangs nog de nood aan eucharistievieringen aangeklaagd en de wijding
van gehuwde leken aanbevolen. ‘Indien er niet op korte termijn een oplossing voor
gevonden wordt - aldus R. Gryson - zal de situatie (van gebrek aan misvieringen)
veel diepere wijzigingen in het leven van de kerk meebrengen dan de aanpassing
van de kerkelijke celibaatswet zou vereisen; het zou nl. een breuk betekenen met de
oudste traditie, volgens
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dewelke de kerk door het Woord Gods samengeroepen en door de eucharistie
opgebouwd wordt’1.
Wij staan hier wel heel ver van het synodeverslag van kardinaal Neves waarin
verklaard wordt dat het wijden van gehuwde mannen gelijk zou staan met het toegeven
aan een bekoring (tentationem) om in innovaties een toevlucht te zoeken!
Op de bisschoppensynode van oktober 1990 kon het oude taboe van de seksualiteit
blijkbaar niet verbroken worden: de uniformiteit in de celibaatsverplichting werd
hoger geacht dan het welzijn van lokale kerken en hun nood aan het vieren van de
eucharistie.

De erfzonde van de synode
De voornaamste oorzaak van het groeiend onbehagen dat in oktober 1990 op ons en
vele andere waarnemers gewogen heeft, is de verwarring die deze bisschoppensynode
voortdurend gesticht heeft, tussen monastieke (of religieuze) roeping en pastorale
roeping. Hier ligt m.i. de erfzonde van de Synode van 1990.
Alleen als men deze twee roepingen onderscheidt kan men de kwestie van het
priestercelibaat met enige duidelijkheid situeren. Het celibaat behoort tot de essentiële
kern van het monastieke leven maar was oorspronkelijk niet verbonden met de roeping
tot pastorale taken in de wereld. Evenmin als de wijding tot het priesterschap tot het
oorspronkelijke monnikenleven behoort. De vermenging van beide in de latijnse
kerk stamt in feite uit de Middeleeuwen. In de oosterse kerk werd en wordt dit
onderscheid duidelijk bewaard; het gaat trouwens terug op de oudste traditie. Vele
jaren vóór Vaticanum II hebben pioniers in het Westen geijverd voor een zeker herstel
van dit onderscheid. Bij ons hebben figuren als kardinaal Mercier, Dom Lambertus
Beauduin, bisschop Charue en professor G. Thils een lans gebroken voor een eigen
‘diocesane spiritualiteit’ die niet langer het ideaal van kloosterlingen zou nahinken
maar een eigen weg zou zoeken om op de reële pastorale situatie aan te sluiten. L.
Beauduin pleitte ook voor monniken die eventueel geen priesterwijding zouden
ontvangen.
Na Vaticanum II en mede onder invloed van de Constitutie Lumen Gentium werd
er in recente jaren geprobeerd - zij het moeizaam - om de specifieke kenmerken van
de monastieke roeping en het ambtelijk priesterschap te verduidelijken en ook
duidelijker van elkaar te onderscheiden.
De leiding van de jongste bisschoppensynode heeft deze richting
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niet willen inslaan, integendeel, ze heeft met deze vernieuwing willen breken.
Vanaf het ogenblik waarop de roeping tot het priesterschap minder als een dienst
aan de lokale kerkgemeenschap en minder als een opdracht tot evangeliserende
aanwezigheid in de wereld wordt beschouwd, is het risico groot dat de verwarring
tussen ‘religieuze’ en ‘priesterlijke’ roeping zich uitbreidt. Als bovendien de
spiritualiteit van de priester nog toegespitst wordt op een algemene en uniforme
verplichting tot celibatair leven dan valt het te verwachten dat existentiële verschillen
steeds meer verloren gaan.
Ook op andere punten is de verwarring tussen religieus en priester tijdens de laatste
Synode aan te wijzen. Zoals bijvoorbeeld:
- de pogingen van de meerderheid om de ‘evangelische raden’ (religieuze roeping)
in de spiritualiteit van de diocesane clerus in de lijven; ze komen minstens in drie
synodeconclusies tot uiting (Prop., nrs. 9, 10 en 11). Dit is op zijn minst vreemd als
men bedenkt dat de term ‘evangelische raden’ bij de behandeling van het decreet
over het priesterschap tijdens Vaticanum II uit de ontwerptekst werd verwijderd.
- de drie ‘munera’ of taken van de priester door Vaticanum II i.v.m. de diocesane
roeping gevaloriseerd, worden op de Synode terloops wel eens in de conclusies
vermeld (Prop., nr. 7, par. D), maar toch op de achtergrond gehouden.
- het voorafgaandelijk bezinningsjaar dat op de Synode voorgesteld werd om de
seminarievorming voor te bereiden, werd door gezagvolle bisschoppen als een soort
noviciaat beschreven.
In deze omstandigheden werd er in de werkgroepen vruchteloos gezocht naar een
criterium om de eigen identiteit van de diocesane clerus nader te omschrijven. Ook
het formuleren van een eigen spiritualiteit op basis van de aanbevolen ‘evangelische
raden’ is nooit echt van de grond geraakt.
Ofschoon ook op dit punt door sommige synodevaders gereageerd werd, is de
Synode van 1990 niet meer uit de impasse geraakt waarin zij reeds bij de start dreigde
te verzeilen.

Waakzaamheid
Velen hebben zich de vraag gesteld of het nog de moeite loonde de bisschoppensynode
te Rome van nabij te volgen. Voor het eerst in twintig jaar zijn de meeste
vertegenwoordigers van de wereldpers weg-
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gebleven. De curiale leiders die er naar streefden om de vergaderingen van de synode
steeds meer in een gesloten en ‘kiemvrije’ sfeer af te zonderen, zijn dus in hun opzet
geslaagd. De kerk als ‘communio’ wordt door hen wel met de mond beleden maar
in feite afgetakeld.
Uit ervaring weten wij echter dat de bisschoppensynode in de katholieke kerk
sinds Vaticanum II te belangrijk is voor de ‘bloedsomloop’ van de collegiale
kerkgemeenschap om zo maar te worden afgeschreven. Daarom blijft onze
waakzaamheid geboden.
De toespraak van kardinaal Lorscheider bij de opening van de Synode had juist
die bedoeling. Deze vooraanstaande Braziliaanse leider stelde niet alleen voor de
procedure van de synodes op essentiële punten te verbeteren, hij deed ook een oproep
om de synode, in de geest van Vaticanum II, tot een waarachtig collegiaal orgaan
met beslissingsbevoegdheid om te vormen.
Ook in zijn huidige sterk gecurialiseerde vorm verdient de synode als een kleine
‘waakvlam’ onze aandacht en bezorgdheid, zodat later, in andere omstandigheden,
de synodale instelling in haar doelmatigheid hersteld kan worden en weer ten volle
als wezenlijk overlegorgaan kan functioneren.
eind december 1990

Eindnoten:
1 R. Gryson in La Libre Belgique (23/10/1990) Zo ook G Martelet in het tijdschrift Il était une
for (november 1990) waar hij o.m. verklaart (p. 13): ‘Indien de kerk aan een gemeenschap de
eucharistie zou ontzeggen omdat er geen celibataire priesters meer zijn, dan zou de kerk een
zware vergissing begaan’.
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Leven op de oever van de Lethe
De imaginaire (?) wereld van Jean-Philippe Toussaint
Karel Puype
In 1985 slaagde de toen 28-jarige Jean-Philippe Toussaint erin om La salle de bain
bij Minuit (Parijs) te laten publiceren. Niemand en nog in het minst de uitgever
Jérôme Lindon die de kwaliteiten van het debuut nochtans onmiddellijk had
onderschreven, kon toen vermoeden dat de literaire kritiek van een opmerkelijke
eensgezindheid zou getuigen en dat 55.000 exemplaren van het boekje vlot over de
toonbank zouden gaan.
Vandaag, ruim vijf jaar later, aarzelen critici als Carmelo Virone1 zelfs niet om
termen als cultroman en modefenomeen in de mond te nemen. Toussaint wordt de
gedoodverfde lieveling van een nieuwe lezersgeneratie. En dat terwijl de personages,
of liever het personage dat hij in zijn oeuvre ten tonele voert wars is van elk yuppieof dinkiegedachtengoed. Jonge geldwolven, promotiebeluste kaders, beursfanaten:
niets mee te maken, Mijnheer! Nonchalance, non-participatie en een haast irritante
lethargie vieren daarentegen hoogtij. Kortom niet meteen a ‘brave’ new world...
De man die voor deze literaire ommekeer instond, is een Belg. Zijn vader was
hoofdredacteur van Le Soir en zijn moeder baatte een boekhandel uit in Elsene.
Jean-Philippe is pas twaalf wanneer het gezinnetje naar Parijs uitwijkt: vader Yvon
wordt er residerend correspondent voor de krant. Zes jaar later vinden we de auteur
terug aan het Institut des Sciences Politiques waar hij in 1978 zijn diploma behaalt.
Een belangrijke periode, want vreemd genoeg ontdekt hij pas daar
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Jean-Philippe Toussaint (foto R. Anciaux, Cinélibre-Fugitive).

de literatuur: Flaubert, Kafka en Beckett leveren de inspiratie voor zijn eerste vellen.
Kort daarop promoveert hij met een D.E.A. (Diplôme d'Etudes Approfondies) in
hedendaagse geschiedenis.
Tussen 1982 en 1984 kan hij in het kader van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking les geven aan het lyceum van Medea in Algerije. Maar
ook dit oponthoud is van korte duur (‘je me sens un peu partout, je suis un homme
de carrefour’)2 want daarna nestelt hij zich op Corsica om zich definitief aan de
letteren te wijden. Madeleine, een plaatselijke schone, schenkt hem in 1989 zoon
Jean. Toussaint behoudt echter nog steeds zijn Belgische nationaliteit. De vraag van
Luc Honorez3 of hij nog enige affiniteit met dat land voelt, roept bij de auteur de
unieke sfeer en de culinaire hoogstandjes van een stad als... Oostende op!
Als zoon van een gewaardeerd journalist-schrijver, die daarbij nog opgroeit in een
bekende Brusselse boekhandel, is Jean-Philippe Toussaint wellicht voorbestemd tot
een ‘vie d'artiste’. Er zijn beslist voldoende stimuli aanwezig om zijn talent definitief
te laten ontluiken. Op het ogenblik dat Jean-Philippe zich buigt over een eerste versie
van Monsieur4, verschijnt de tweede roman van vader Yvon bij Albin Michel: La
mort est dans la ville (1978)5. Deze filosoferende fictie - het beklemmende verhaal
van een stadje waarin iedereen zichzelf schijnbaar zonder reden om het leven brengt
- komt enkele jaren na het meer politiek geïnspireerde Un incident indépendant de
notre volonté. Beide romans worden enthousiast onthaald. Toussaint junior gaat bij
het uitbouwen van zijn eigen literaire carrière niet over één nacht ijs. Monsieur, de
roman die eigenlijk zijn debuut moest worden, wordt maar liefst acht keer herschreven.
Uiteindelijk wordt La salle de bain6 zijn eersteling en verschijnt Monsieur pas een
jaar later.
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Hoewel Toussaints verwachtingen het hoogst gespannen waren bij de publikatie van
zijn tweede roman, kon juist dit werkje de recensenten minder boeien. Het werd
afgedaan als een wat magere doorslag van La salle de bain. De waarheid ligt enigszins
anders.

Minimale levensvorm
Jean-Philippe Toussaint is op zijn drieëndertigste auteur van drie bestsellers,
uitgegeven bij een gerenommeerde uitgeverij en maker van twee verfilmingen van
eigen werk die in cinefiele kringen behoorlijk wat stof deden opwaaien. En toch liep
niet alles van een leien dakje. Het duurde zes jaar vooraleer een uitgever voor La
salle de bain werd gevonden. Les Editions de Minuit hapten tenslotte toe en haalden
op die manier alweer een kip met gouden eieren binnen. De debuutroman droeg de
unanieme goedkeuring van de critici weg. Jacques De Decker bloklettert in Le Soir:
‘Divine surprise’. In La Quinzaine littéraire heeft Jean-Pierre Salgas de mond vol
van ‘le charme, le pouvoir étrange de ce petit récit’, terwijl Jacques Hislaire van La
Libre Belgique evenmin uitgesproken raakt over Jean-Philippe Toussaint: ‘que j'ai
aimé dès les premières pages de son roman’. Zelfs Michel Polac beslist vrijwel
onmiddellijk om het gelauwerde werk in zijn fameuze uitzending Droit de réponse
uitvoerig aan bod te laten komen. En dit is slechts een minuscule greep uit een
indrukwekkende stapel recensies. Voegen we er toch nog aan toe dat aan
Nederlandstalige zijde, Eric Benoot in De Standaard van 8 mei 1986, waarschuwt
voor onbegrip maar zelf blijkbaar ook niet meteen warmloopt:
‘Maar ook akkoord, om zo een roman te schrijven, moet men “super” zijn.
Daarom is La salle de bain meer dan lezenswaard als een unicum. Een
“unicum” wel te verstaan’.
Een weinig benijdenswaardig statuut voor een debuut?!
Ondertussen is al gebleken dat Toussaint het lezerspubliek op zijn hand heeft. Hij
heeft een onvermoede snaar aangeroerd. Maar welke? Houden we het antwoord
voorlopig besloten in het adagium ‘Vivre moins pour vivre moins mal’ dat Pierre
Lepape koos als leitmotiv voor zijn stuk in Le Monde7.
De verteller-protagonist van La salle de bain situeert zich in de openingszinnen
van het eerste gedeelte, Paris, alvast als volgt:
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‘Lorsque j'ai commencé à passer mes après-midi dans la salle de bain, je
ne comptais pas m'y installer; non, je coulais là des heures agréables’ (p.
11).
In medias res? Hoewel, zoveel staat er niet te gebeuren... We vernemen vrij vlug dat
de ik-figuur (zijn naam zal nooit vallen) samen met zijn vriendin Edmondsson een
Parijse flat betrekt. Zij werkt deeltijds in een kunstgalerij; hij, een historicus (!), doet
doodleuk niks. Of toch: il ‘essaie de surprendre le progrès’. Gebiologeerd door het
wegtikken van de tijd, onderneemt hij steeds weer verwoede pogingen om het
verouderingsproces van zijn gezicht af te lezen. Zijn minutieus speurwerk blijft echter
zonder veel resultaat. Op een dag dwarrelt een brief van de Oostenrijkse ambassade
binnen, een uitnodiging voor een receptie. En alles lijkt plots te zullen veranderen:
‘J'expliquais à Edmondsson qu'il n'était peut-être pas très sain à 27 ans,
bientôt 29 de vivre plus ou moins reclus dans une baignoire. Je devais
prendre un risque, le risque de compromettre la quiétude de ma vie abstraite
pour. Je ne terminai pas ma phrase. Le lendemain, je sortis de la salle de
bain’ (pp. 15-16).
Zelfs de op zijn minst merkwaardige aanwezigheid van twee werkloze Poolse
kunstschilders, Kabrowinski en Kovalskazinski, die de keuken een nieuwe beurt
komen geven (!), kan onze zelfingenomen efebe nauwelijks van zijn stuk brengen.
Ook niet wanneer beide heren op ronduit weerzinwekkende wijze poliepen
klaarmaken:
‘C'était l'écoulement même du temps, une fois de plus qui m'avait horrifié’
(p. 31).
De obsessionele gedachte aan de in onbeweeglijkheid (= dood) verglijdende beweging
staat centraal in het denkproces van de verteller. De esthetiek van Piet Mondriaan,
de man die als geen ander het immobiele benaderde, staat hem daarbij voor ogen.
‘Ainsi est-il possible de se représenter que le mouvement, aussi fulgurant
soit-il en apparence, tend essentiellement vers l'immobilité, et qu'en
conséquence aussi lent peut-il parfois sembler, entraîne continûment les
corps vers la mort, qui est immobilité. Olé’ (p. 36).
Olé!? Uitwas van verregaande zelfgenoegzaamheid of van een halfverdrongen twijfel?
Het kurkdroge ‘Je partis brusquement’ brengt ons in het tweede gedeelte van La
salle de bain naar Venetië. Deze episode van het verhaal werd door Toussaint als
‘l'hypoténuse’, de hypotenusa ingebouwd. De Italiaanse escapade van de protagonist
vormt met andere
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woorden de schuine zijde van een rechthoekige driehoek. De auteur heeft namelijk
een vreemde voorliefde voor deze figuur:
‘Je ne sais si, par rapport à la structure du cercle, celle du triangle rectangle
apporte réellement quelque chose de neuf. A mon avis, rien de très. Sauf
que cela détourne absolument de la structure du cercle à laquelle je ne
tiens pas à cause du sempiternel éternel retour’8.
Als ‘exergue’ voor de roman citeert Toussaint trouwens de stelling van Pythagoras:
‘Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés’.
In Venetië verblijft ons hoofdpersonage in een hotelkamer. Veel verder reikt zijn
activiteit niet. Hij neemt regelmatig contact op met Edmondsson die wil dat hij terug
naar huis komt. Zij stuit daarbij telkens weer op een hoop verwarde excuses en besluit
haar geliefde uiteindelijk zelf op te zoeken. Hij ligt er op zijn bed, leest een Engelse
pocketeditie van Les Pensées van Pascal en speelt zo nu en dan een spelletje vogelpik.
Na hun zoveelste dispuut spiest zich een pijltje in het voorhoofd van Edmondsson.
Ze wordt in allerijl naar een ziekenhuis overgebracht, geneest vrij vlug en keert terug
naar Parijs. Hij laat zich ondertussen opnemen ter behandeling van een sinusitis,
wordt een goede vriend van zijn dokter, trekt zelfs een tijdje met diens gezin op maar
krijgt daar al snel genoeg van. Onderwijl zijn we reeds in het derde deel van het
verhaal aanbeland.
Het derde deel draagt opnieuw de titel Paris; de kring of liever de driehoek is
gesloten. De verteller kan weer terug in zijn flat en mediteert er in zijn badkuip tot
op de dag dat Edmondsson hem een brief van de Oostenrijkse ambassade overhandigt:
‘J'expliquais à Edmondsson qu'il n'était peut-être pas très sain à 27 ans,
bientôt 29 de vivre plus ou moins reclus dans une baignoire. Je devais
prendre un risque’ (p. 123).
Elk engagement, elke inbreng in de loop der dingen zal vruchteloos blijven. De
ik-figuur vindt zijn geluk slechts in een soort onwezenlijke rust, een ijl bestaan
gekenmerkt door een volledige overgave aan de gebeurtenissen. Hij speelt zelden
een decisieve rol maar laat zich liever in zijn ‘avonturen’ meeslepen. Zijn participatie
aan elke situatie wordt daarbij zo minimaal mogelijk gehouden. Totaal willoos lijkt
hij soms van zijn eigen inactiviteit te genieten. Het zijn de invloeden van buitenaf
die zijn gemoedsrust telkens weer dreigen te verstoren. Onbekenden zijn a priori
indringers: zij doen een beroep op hem en hij
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durft niet te weigeren. Maar wanneer hij zijn cocon van gelukzaligheid verlaat, loopt
alles onvermijdelijk mis. Heel zelden graaft hij zich in, maar veelal wordt zijn gedrag
exorbitant, bij wijlen zelfs agressief (het vogelpikpijltje als moordwapen). Bij de
geringste agitatie dreigt het gedrag van deze misantroop te ontsporen. Elke vorm van
passie werd zorgvuldig uit dit leven gebannen (Edmondsson is bijvoorbeeld altijd
de initiatiefneemster in het liefdesspel). Een enkel gevoel triomfeert: de angst, angst
voor de aftakeling, angst voor dat onontkoombare moment waarop de levensloop in
de onbeweeglijkheid stolt. In dat licht is het bijvoorbeeld tekenend dat een officieel
bericht dat in sobere taal melding maakt van de dood van een drieëntwintigjarige,
het hoofdpersonage van La salle de bain haast uitzinnig maakt.
Ten onrechte werd deze jongeman door bepaalde critici afgeschilderd als een
leeghoofd, een cultuurarm, vormloos individu. Zijn doorgedreven lectuur van vooral
krant en tijdschrift en zijn niet aflatende reflectie wijzen op het tegendeel. Het
egocentrisme van deze jongeling heeft zelden iets kwalijks; het is hem als het ware
ingegeven, hij kan gewoon niet anders. Daarom ook doet deze vermeende egotist
zijn verhaal in de grootst mogelijke anonimiteit. Toussaints schrijfstijl ademt diezelfde
ondraaglijkheid van het bestaan uit. Elke poging om aan het onafwendbare te
ontsnappen is ijdel. Beweren dat de personages van deze eigenzinnige auteur een
defaitistische levenshouding voorstaan, zou echter blijk geven van een flagrante
misvatting. Toussaints helden zijn veeleer adepten van een nieuwe levensvisie. Zij
zijn de gangmakers van wat men een ‘minimalistische levenskunst’ zou kunnen
noemen. Hun devies luidt: gelukkig is hij die op een laag pitje leeft, want hij zal de
anderen vrijwel onopgemerkt voorbijgaan. Wie zich hoedt voor roekeloos engagement,
hem zal een pak tormenten bespaard blijven. Dat ook in deze vereenvoudigde
‘levensknoop’ amoureuze esbattementen een stevig kluwen vormen, zal de lezer niet
verrassen.

Monsieur, autre quidam
Dit is alvast één conclusie die zich ook na de lectuur van Monsieur opdringt. Ondanks
de verandering van vertelinstantie - het vertellende ik verdwijnt en een externe
verteller-focalisator komt in de plaats9 - weet de lezer vanaf de eerste bladzijde dat
hij met hetzelfde personage te maken heeft. Monsieur, pas 29 en commercieel kaderlid
bij Fiat-France, wandelt als een Hulot-achtige10 figuur door het leven.
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Hij flitst als een schim door de bedrijfshal, een zak chips in de hand, knikt altijd
vriendelijk en maakt er een uitdaging van zijn kantoor te bereiken zonder zijn handen
uit zijn broekzakken te moeten halen. Niemand schijnt hem trouwens te kennen:
‘Le directeur général écoutait Monsieur attentivement, les bras croisés,
tout en ayant toujours l'air de se demander qui il pouvait bien être’ (p. 11).
Monsieur maakt een treinreis naar Cannes, zomaar zonder specifieke reden, en zoekt
uiteindelijk zijn vriend Louis op die in Vence verblijft. Hij onderhoudt hem over het
experiment van Schrödinger en de interpretatie van Kopenhagen. Ook Monsieur
wordt namelijk gekweld door de grote levensvragen. Terug in Parijs waar hij bij de
ouders van zijn vriendin logeert, verneemt hij tot zijn grote verbazing dat dochter
Parrain met hem gebroken heeft want ‘il avait assez mal suivi l'affaire’. Hij ziet zich
genoodzaakt te verhuizen. Monsieur heeft nog niet uitgepakt of hij wordt door een
zekere Kaltz, een wel erg hard van stapel lopende buurman, als typist ingelijfd. Kaltz,
een wereldvreemde geoloog werkt aan een wetenschappelijk tractaat over de
mineralogie. In een ultieme poging om aan de onhoudbare druk die de miskende
geleerde op hem uitoefent, te ontsnappen, trekt Monsieur bij de Leguens in en legt
er met karig succes het relatieve karakter van de beweging aan zoon Ludovic uit.
Ondertussen heeft hij ook al zijn twee nichtjes het schaakspel bijgebracht; Monsieur
voelt zich erg goed in de rol van leermeester. Hij kan het prima met de kinderen
vinden maar tijdens een uitstapje naar een soort planetarium, antwoorden beide
meisjes op zijn vraag, ‘Nous, on se comprend hein?’, een vertwijfeld ‘Qu'est-ce que
tu dis, tonton?’ (p. 72). Elke vorm van begrip wordt Monsieur ontzegd...
Terug in zijn eerste flat maakt hij lange wandelingen op het dak om aan de
opdringerigheid van Kaltz te ontkomen, om zijn innerlijke rust terug te vinden. En
toch:
‘Il devait et il le savait bien, essayer de s'énerver un peu dans les
circonstances de la vie, progressivement sans doute, par étapes de manière
à éviter que toute la tension qui s'emmagasinait n'explosât d'un seul coup’
(p. 84).
Zelfs na de ontmoeting van een nieuwe geliefde, Anna Bruckhardt, beperkt het contact
zich tot een simpel uitwisselen van anekdotes. Monsieur is niet van deze wereld:
‘Il se demandait à côté d'elle dans les rues désertes s'il ne pouvait pas, au
gré de la conversation, sortir une main de sa poche, considérer sa paume
avec recul
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et, prolongeant éventuellement le mouvement, lui prendre le bras,
négligemment pour traverser la rue’ (p. 98).
Maar weinige ogenblikken later, wanneer Anna Bruckhardt in het pikdonker aarzelend
haar hand in de zijne legt:
‘Il resta quelques instants ainsi, Monsieur avec la main d'Anna Bruckhardt
dans la sienne, puis ne sachant qu'en faire, il la reposa sur le banc,
délicatement. Bon, on y va, dit il’ (p. 110).
En wanneer ze samen op de terugweg naar zijn favoriete ster gaan turen en ten gevolge
van een reusachtige elektriciteitspanne op de tast bij de voordeur van de flat zijn
beland:
‘Ils se regardèrent avec tristesse dans les yeux. Anna Bruckhardt lui toucha
la joue, alors doucement, l'embrassa dans la nuit. Hip, hop. Et voilà ce ne
fut plus difficile que ça’ (p. 111).
Toussaint besluit ironisch: ‘La vie pour Monsieur, un jeu d'enfant’. Met één pennetrek
wordt alles gerelativeerd, wordt alle tragiek rond het personage weggewist. Monsieur
heeft immers zo zijn eigen nuchtere kijk op de dingen des levens. De aanblik van de
zich uitslovende mensheid lokt bij hem enkel een zuinig ‘Les gens tout de même...’
of een weloverwogen ‘Tout était selon’ uit. Een onschuldige vorm van ergernis, want
hij blijft begripvol. Wat hij tot elke prijs probeert te vermijden is communicatieve
interactie. Deze ‘Mann ohne Eigenschaften’ gaat liever elke obstakel uit de weg.
Elke poging tot dialoog ketst toch onverbiddelijk af. Monsieur, met zijn fascinatie
voor de sterren die hij met bijna kinderlijke verwondering aanschouwt, kan het
onmogelijk vinden met Kaltz die vol is van de onderaardse schittering. Deze verticale
oppositie verklaart eveneens waarom ‘tonton’ zijn nichtjes naar het planetarium
meesleurt en waarom de eerste kus er pas kan komen onder een nooit geziene
sterrenhemel, nog eens extra geprononceerd door het uitvallen van de stroom. In de
verfilming van de roman (januari 1990) kon Toussaint deze tegenstelling stilistisch
nog beter uitwerken, vandaar dat ze vrijwel enkel in recensies over de
cinematografische bewerking opduikt11.
De horizontale as ligt onze zonderling veel minder. Wanneer het beneden verkeerd
dreigt te lopen, zoekt hij het bij voorkeur hogerop: verwijzen we slechts naar de
vlucht op het dak voor Kaltz of naar een dromerig staren naar het firmament om te
ontkomen aan een stroef lopend gesprek. Zelfs wanneer hij zich terugtrekt in een
café en daar ongewild (‘Monsieur ne savait rien refuser’) een student moderne
geschiedenis (!) ter hulp schiet door de notulen van een vraaggesprek
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te verzorgen, lijken noch de student, noch de geïnterviewde oude man die ene vraag
die Monsieur stelt, te begrijpen. Resultaat: ‘Oui, oui dit Monsieur, apaisant, et il se
leva pour prendre congé’ (p. 84).

Registratie van het onzegbare
In de derde roman, L'appareil-photo12 neemt onze antiheld opnieuw zelf de draad
van het verhaal op. Nadat we hem op allerlei vormen van openbaar vervoer hebben
aangetroffen, lezen we nu dat hij het besluit heeft genomen om autorijlessen te volgen.
Op het bureau van de instructeurs ontmoet hij Pascale Polougaïevski. Deze jonge
vrouw oefent meteen een bijzondere aantrekkingskracht op hem uit: ze geeft namelijk
altijd dezelfde doodvermoeide indruk. De nieuwe leerling is nog nauwelijks van haar
weg te slaan: hij ontbijt in het lokaaltje en leest er zijn krant. Dit stoutmoedig
manoeuvre kadert echter in een weldoordachte strategie want de hoofdfiguur van
L'appareil-photo heeft zo zijn eigen modus vivendi ontwikkeld:
‘Mon jeu d'approche, assez obscur en apparence, avait en quelque sorte
pour effet de fatiguer la réalité (...) comme on peut fatiguer une olive par
exemple, avant de la piquer avec succès dans sa fourchette’ (p. 14).
Aan het beeld van de olijfprikker wordt trouwens opnieuw gerefereerd wanneer het
hoofdpersonage naar Milaan reist om daar een conferentie bij te wonen (cfr. p. 23).
Terug in Parijs onderneemt hij met Pascale een vruchteloze zoektocht naar een nieuwe
gasfles. We treffen hem onder meer aan op het toilet van een benzinestation waar
hij dolgelukkig opnieuw in overpeinzingen kan verzinken. Via meditatie en
contemplatie lijkt deze professionele denker trouwens meer vat op de werkelijkheid
te krijgen:
‘Je sentais confusément que la réalité à laquelle je me heurtais commençait
peu à peu à manifester quelques signes de lassitude: elle commençait à
fatiguer et à mollir, oui...’ (p. 50).
Vader Polougaïevski snelt zijn dochter en haar nieuwe vriend in hun schijnbaar
eindeloze zoektocht naar een gasfles ter hulp. Zijn aanwezigheid zal aanleiding geven
tot een reeks slapsticksituaties die door Toussaint op onnavolgbare wijze in beeld
worden gebracht. Uiteindelijk vinden we Pascale en haar aanbidder in Londen terug.
Deze laatste reflecteert er over de vallende regen... Op de ferry die hen terug naar
Dieppe moet brengen, pikt onze held een achtergelaten fototoestel mee. Hij krijgt
vrijwel onmiddellijk wroeging, onderneemt
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Uit de film Monsieur van auteur/cineast Jean-Philippe Toussaint (foto R. Anciaux, Cinélibre-Fugitive).

een radeloze vlucht door het schip, neemt enkele foto's en werpt de lege instamatic
camera ten slotte in zee. Pas thuis bekent hij het hele voorval aan Pascale en begint
een nieuwe zwerftocht. Slechts de idee dat hij op het schip de foto van zijn leven,
een schrijnend zelfportret, genomen heeft, kan hem in zekere mate tot bedaren
brengen:
‘Car on me verrait fuir sur la photo, je fuirais de toutes mes forces (...), la
photo serait floue mais immobile, le mouvement serait arrêté, rien ne
bougerait plus, ni ma présence, ni mon absence, il y aurait là toute l'étendue
de l'immobilité qui précède la vie et toute celle qui la suit, à peine plus
lointaine que le ciel que j'avais sous les yeux’ (p. 113).
Een knappe sleutelpassage: na uitputtend denkwerk, rest de protagonist nu nog het
registreren van zijn niet aflatende kwelling. Maar de foto's zijn - hoe kan het ook
anders - mislukt.
De laatste bladzijden van de roman verhalen hoe de ik-figuur terugkeert van bij
een bevriend koppel, zijn laatste trein mist en in het holst van de nacht Pascale opbelt
die echter niet naar de telefooncel terugbelt. Ze is blijkbaar opnieuw ingeslapen.
Toussaint sluit met een zeldzaam mooie fade-out:
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‘Je regardais le jour se lever et songeais simplement au présent, à l'instant
présent, tâchant de fixer encore une fois sa fugitive grâce - comme on
immobiliserait l'extrémité d'une aiguille dans le corps d'un papillon vivant.
Vivant’ (p. 127).
Na de fel opgemerkte verfilming van La salle de bain door John Lvoff in nauwe
samenwerking met de auteur en met Tom Novembre in de hoofdrol, besluit Toussaint
in datzelfde jaar 1989 om zelf Monsieur onder handen te nemen. Het werd een zeer
vrije adaptatie, de auteur kon tenslotte putten uit de oogst van twee jaar noeste
schrijversarbeid. De film kwam onder ruime belangstelling in circuit begin 1990.
Plannen om L'appareil-photo op het scherm te brengen nemen ondertussen meer en
meer vaste vorm aan. Met die wetenschap lijkt het of je bij de lectuur van de jongste
roman meteen een scenario doorneemt. Het aloude vraagstuk van de kip en het ei.

Triptiek van een ongewis leven
Vormt L'appareil-photo het slotstuk van een trilogie? De meningen blijven verdeeld.
Wat er ook van zij, de drie romans die Jean-Philippe Toussaint tot nog toe uitbracht,
vertonen ontegensprekelijk veel verwantschap, voldoende om van een triptiek te
gewagen.
Zowel de historicus met een voorliefde voor de badkuip, het Fiat-France-kaderlid
als de gelegenheidsdief van L'appareil-photo, houden er een vrijwel identiek
gedragspatroon op na. Het zijn vrij moedeloze wezens die zich voortslepen op de
floue grenzen tussen een merkwaardig vitale vorm van passiviteit, een bijna onleefbaar
quiëtisme, en het domein van de totale onbeweeglijkheid: de dood. Toussaints
hoofdpersonages bevinden zich in een voortdurende staat van rusteloosheid. Ze zijn
schuw, bang voor alles en iedereen die hen uit hun beate roes zou kunnen rukken en
hebben daartegen een tweevoudig defensiemechanisme ontwikkeld. Enerzijds een
grenzeloos wantrouwen dat - zij het vrij zelden - kan uitmonden in regelrechte agressie
(cfr. het dartspijltje in La salle de bain of de emfatische toon waarop de ik-figuur
een woordenwisseling met een gasleverancier aangaat in L'appareil-photo). Anderzijds
een vertwijfelde vlucht, een soort terugtocht, weliswaar met geheven hoofd. De
onvrede van de protagonist wordt trouwens eveneens gereflecteerd in een
voortdurende ‘beweging’: hij onderneemt nutteloze reizen, maakt om de haverklap
gebruik van een vervoermiddel en trekt in zijn nieuwe flat met een minimum aan
spullen: zijn verblijf zal overal slechts van korte duur zijn13. Paradoxaal, trappelt hij
graag wat ter plaatse om een moment
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voor zichzelf te vinden en op die manier eigenlijk wat tijd te winnen. Wanneer deze
jonge intellectueel die alles heeft om te slagen, zich inlaat met de buitenwereld lijkt
het wel alsof hij zich min of meer onbewust ‘encanailleert’. Zijn enige excuus is dan
ook zijn missie: het uitdenken en uitproberen van een overlevingstechniek. In
L'appareilphoto geeft hij voor het eerst de indruk ons een stuk van zijn krijgsplan te
ontvouwen: ‘Dans le combat entre toi en la réalité: sois décourageant’ (p. 50). We
vernemen bovendien het waarom van zijn lijdenstocht:
‘Je simulais une autre vie (...), une vie en tous points comparable à la vie,
mais sans blessure imaginable, sans agression et sans douleur possible,
lointaine, une vie détachée qui s'épanouissait dans les décombres exténués
de la réalité extérieure, et où une réalité tout autre, intérieure et docile
prenait la mesure de la douceur de chaque instant qui passait’ (p. 125).
Zowel La salle de bain, Monsieur als L'appareil-photo worden in deze optiek
momentopnamen van eenzelfde levensverhaal. Interessant daarbij is dat de
protagonist-verteller van de jongste roman zich vrij vroeg in het verhaal een nogal
verontschuldigend ‘Vous me connaissez...’ laat ontvallen.
Ook op het vormelijke en stilistische vlak streeft Toussaint een opvallende
homogeniteit na. De opbouw van zijn verhaal is vooreerst altijd heel ‘scènisch’.
Tafereeltjes en gedachten worden in La salle de bain trouwens zorgvuldig genummerd.
Daarnaast is er de opmerkelijke veelheid aan deiktische passages. Soms lijkt wel een
scenarist aan het werk. Bepaalde scènes worden op magistrale wijze ‘in beeld
gebracht’ en het is precies de aanblik van bepaalde situaties die de lezer tot een
schaterlach verleidt.
Dit brengt ons tot slot bij de komische ondertoon die in het werk van Toussaint
nooit helemaal weg te denken is (wanneer we die dan toch uit het oog dreigen te
verliezen, grijpt de auteur trouwens drastisch in, verwijzen we slechts naar de reeds
geciteerde Olé-passage). Toussaint geeft aan zijn milde maar daarom niet minder
pertinente vorm van ironie lucht via de opmerkingsgave van zijn personage. Deze
laatste heeft als het ware een zwak voor het kleinmenselijke, wat bij hem dan een
hoofdschuddend ‘Ma foi’, ‘Les gens tout de même...’ of ‘Doux seigneur’ uitlokt.
Veeleer een minzame glimlach dan een misprijzende grijns. Monsieur detecteert
namelijk als geen ander de kleine gag in het decor, de onwillekeurige ‘blooper’, de
kras op onze spiegel...
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En daar ligt precies de oorspronkelijkheid van Jean-Philippe Toussaint: deze zonder
meer getalenteerde schrijver-cineast neemt zijn ‘shots’ vanuit een compleet
onvermoede hoek. Resultaat: een totaal herdachte fotografie en belichting, een
ontluisterend perspectief dat van bij de eerste regel herkenbaar is, en zelden geziene
beelden...

Eindnoten:
1 In Jean-Philippe Toussaint, dossier réalisé par la Promotion des Lettres belges de Langue
française, Brussel, 1990.
2 Luc Honorez, Jean-Philippe Toussaint, le style, c'est l'artiste, in Le Soir, 11 januari 1990.
3 Ibidem.
4 Jean-Philippe Toussaint, Monsieur, Minuit, Paris, 1986.
5 Georges Sion, Une parabole tragique ou une indéchiffrable fascination, in Le Soir, 15 maart
1978.
6 Jean-Philippe Toussaint, La salle de bain, Minuit, Paris, 1985.
7 Pierre Lepape, Jean-Philippe Toussaint ou l'art du minimum vital, in Le Monde, 6 januari 1990.
8 Jacques Hislaire, Vivre dans une salle de bains, in La Libre Belgique, 12 september 1985.
9 Veel verschil maakt dit trouwens niet uit: de toon blijft dezelfde.
10 Typetje ontsproten aan de geest van cineast Jacques Tati.
11 Cfr. Patrick Leboutte in Jean-Philippe Toussaint, dossier réalisé par ia Promotion des Lettres
belges de Langue française, Brussel, 1990.
12 Jean-Philippe Toussaint, L'appareil-photo, Minuit, Paris, 1988.
13 Daniel Laroche (in Jean-Philippe Toussaint, dossier réalisé par la Promotion des Lettres belges
de Langue française, Brussel, 1990) wijst in dat verband op een dualiteit Parijs-Italië (Venetië,
Fiat-France, Milaan).
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Terug naar Utopia?
Blijven speuren naar leven op Mars? (2)
Henk Jans
De langdurige controverse over de ‘ware’ oppervlaktestructuren van Mars was in
hoofdzaak te wijten aan een omstandigheid van optischinstrumentele aard waarmee
men te weinig rekening had gehouden: op de visuele beelden en foto's van Mars die
door telescopen vermiddeld werden, kon men in het beste geval slechts ‘details’ van
enkele tientallen km groot onderscheiden. Met de komst van Mariner 9 kwam daar
verandering in. In 1971 in een baan om Mars gebracht, zond de satelliet elf maanden
lang genoeg beelden naar de aarde om heel het Marsoppervlak in kaart te brengen.
En belangrijker nog: de camera's van Mariner 9 (later van de twee Viking Orbiters)
maakten details zichtbaar van de grootte-orde van een kleine honderd meter. Ineens
werd een voordien volstrekt onbekende Mars onthuld: een planeet met een veel
gevarieerder reliëf en vooral een veel rijker ‘geologisch’ verleden dan men vermoedde.

Bewogen verleden
Er was op Mars veel meer te zien dan alleen maar inslagkraters en met basaltstromen
overdekte vlaktes; twee structuren die ook typisch zijn voor onze maan. Men zag nu
ook enkele reusachtige vulkanen, waarvan de grootste, de 27 km hoge Olympia Mons,
met een 600 km brede voet op het Marsoppervlak rust. Nog opmerkelijker was de
waarneming van lange, diepe ‘scheuren’ of cañons in het Marsoppervlak: de dichtbij
de evenaar gelegen Vallis Marineris is 4.000 km lang, 6 km diep en bijwijlen 500
km breed. Deze cañons hebben niets gemeen met de kanalen van Lowell, maar zijn
eerder te vergelijken met de ‘rift valley’ of Grote Slenk die dwars door Oost-Afrika
loopt. Nog relevanter voor het verleden van de planeet zijn de reliëfvormen op
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de steile wanden van deze diepe kloven: veelvuldige, trapsgewijs afgezakte
landverschuivingen én grillig vertakte, diep ingesneden ravijnen, die alles weg hebben
van door stromend water uitgegraven geulen in woestijnen en halfwoestijnen op
aarde.
Er waren nog meer waarnemingen die erop wezen dat er ooit, een tijdlang, stromend
water is geweest op Mars: honderden km lange, dendrietisch (als een boom) vertakte
en in vele meanders kronkelende, droge (stroom)beddingen, die er helemaal uitzien
als riviernetten op aarde; dendrietisch vertakte, onderling evenwijdige (droge)
beddingen, die erg veel lijken op het afwateringspatroon van continu hellende plateaus
op aarde. Andere reliëfvormen lijken het gevolg te zijn van reusachtige
overstromingen, die de wallen om bestaande inslagkraters hebben omspoeld in de
stroomrichting teardrop-structuren achterlieten (sedimenten in de vorm van
langgerekte ‘druppels’). Veel Mars-‘rivieren’ worden stroomafwaarts smaller en
lopen dood op het Marsoppervlak; weer andere monden uit in een waaier van smallere,
elkaar ten dele doorkruisende vertakkingen, een waaier die alles weg heeft van het
grillige afwateringsnet dat op aarde de ondiepe sedimentatie van rivierdelta's
kenmerkt. Wel zijn er geen aanwijzingen dat er zich op Mars ooit zeeën of oceanen
hebben gevormd.
Met al deze reliëfvormen voor ogen betwijfelt men nog nauwelijks dat er op Mars
ooit, op nogal wat plaatsen en vrij overvloedig, stromend water is geweest. Dat roept
twee vragen op: waar is al dat water gebleven en waar in het verleden van de planeet
is die ‘fase’ te situeren? Een deel van het water blijkt in de permanent bevroren,
noordelijke poolkap van Mars te zitten, de waarschijnlijk veel grotere rest zou in de
permanent bevroren ondergrond opgesloten kunnen zijn, zoals dat het geval is in de
permafrost-gebieden op aarde1. En wat de tweede vraag betreft: uit de hoge frequentie
waarmee de rivierachtige structuren door inslagkraters onderbroken of verstoord
zijn, meent men te kunnen opmaken dat zij dateren uit de vroegste geschiedenis van
de planeet, tussen 4 en 2 miljard jaar geleden. In dat oerverleden moeten zowel het
klimaat als de samenstelling van de atmosfeer van Mars grondig verschillend zijn
geweest van de huidige. Maar dat is niet zo verwonderlijk: ook onze aardse atmosfeer
heeft waarschijnlijk een heel ingrijpende evolutie doorgemaakt2.
De ontdekking dat er op Mars ooit stromend water moet zijn geweest, vergrootte
in de ogen van de biologen de kans dat er dan ook leven is kunnen ontstaan. Als dat
het geval was, dan bestond er ook een kans dat sommige levensvormen zich zodanig
aan de geleidelijke
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uitdroging van de planeet hebben aangepast, dat ze tot op vandaag in leven zijn
gebleven. Deze laatste veronderstelling werd wel niet zo algemeen aangenomen,
maar het bleef zinvol biologische experimenten op Mars door te voeren. Bij de
voorbereiding daarvan werd zoveel mogelijk kennis verzameld over de
overlevingsstrategieën van bekende organismen in de extreem barre omstandigheden
van hete en koude woestijnen op aarde.

Grensgevallen van leven
Alle levensvormen op aarde blijken slechts binnen bepaalde temperatuurgrenzen te
kunnen bestaan en hebben - althans tijdelijk - enig vloeibaar medium (water of een
waterige oplossing van zouten, suikers...) nodig om hun levensactiviteiten stofwisseling, groei, voortplanting... - te kunnen ontplooien. Zo geldt voor alle planten
een soortspecifieke minimale, optimale en maximale temperatuur waarin zij die
activiteiten beginnen te vertonen, optimaal realiseren en móeten opschorten. De
minimale temperaturen liggen meestal om en bij 0o of iets hoger, de optimale
temperaturen bestrijken een gebied van enkele tientallen graden, de maximale situeren
zich in de buurt van 60o. Woestijnplanten en korstmossen verdragen
bodemtemperaturen tot 70o, bacteriën en blauwwieren van hete bronnen, kunnen tot
op 90o actief zijn. Merken we nog op dat de meeste proteïnen vanaf 60o op
onomkeerbare wijze ‘degenereren’ en dat DNA-structuren tussen 85o en 100o
afgebroken worden. Alleen de endosporen (cellen in rusttoestand) van sommige
bacteriën worden pas afgebroken op temperaturen tussen 120o en 140o (van uitermate
praktisch belang voor de sterilisatie van voedingswaren!).
Nog belangrijker voor de mogelijkheid van leven op Mars is de koude-resistentie
van organismen of organische structuren, die gepaard blijkt te gaan met een geringe
vochtigheidsgraad. Een aantal microorganismen zijn zelfs nog actief op temperaturen
die gevoelig onder het nulpunt liggen, op voorwaarde dat zij zich in vloeibare
oplossingen bevinden waarvan het vriespunt beneden dat van zuiver water ligt3.. Van
gistcellen is bekend dat zij nog celdelingen vertoonden op -34°C. In een toestand
van anabiose (tijdelijke opschorting van alle levensactiviteiten) kunnen bacteriën,
lagere zwammen, zwamsporen, eencellige algen, mossen, korstmossen jarenlang een
extreme koude overleven. Cellen van uiteenlopende aard verdragen temperaturen
van -200°C, droge zaden (van de ‘hogere’ zaadplanten dus) verdragen lan-
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gere tijd -245°C zonder hun kiemkracht te verliezen. Maar al deze levende wezens
of hun ‘produkten’ (sporen, zaden...) hebben ten minste tijdelijk een vochtige fase
(water of oplossing) nodig om tot actief leven over te gaan. In sommige gevallen
volstaan mist of dauw: korstmossen zijn zelfs in staat om waterdamp rechtstreeks
aan de lucht te ontrekken ten behoeve van een groei die in die omstandigheden uiterst
langzaam verloopt (eeuwen lang kan duren).
Tijdens het Internationaal Geofysisch Jaar 1957-1958, dat gewijd was aan de studie
van Antarctica, werden op dat continent ook extreem droge valleien ontdekt waarin
zoutplassen voorkomen die tot ver beneden 0o vloeibaar blijven. In een vallei met
een gemiddelde jaartemperatuur van -20o liepen de zomerse dagtemperaturen op tot
ongeveer 0o. Op de oevers van een koude zoutplas, waar geregeld wat schaarse
sneeuw in oplossing ging, trof men fotosynthetisch werkzame populaties aan van
algen en cyanobacteriën. Daarin en daarvan leefden, naast bacteriën, gistcellen en
schimmels, ook eencellige dieren (Protozoa) en gedifferentieerder meercelligen als
raderdiertjes (Rotifera) en beerdiertjes (Tardigrada). Maar op enige afstand van
dergelijke plassen werd leven uiterst schaars of ontbrak het volkomen: op droge
rotsen kwamen niet eens korstmossen voor en veel bodemmonsters (tot 1 m diep)
vertoonden niet het geringste bacterieel leven of hoogstens 10 bacteriën per gram
bodem (humusrijke bodems in onze contreien kunnen per gram bodem 1 tot 27
miljard bacteriën bevatten!). De ontdekking van echt steriele bodems op Antarctica
leek in de ogen van veel bodemkundigen aanvankelijk ongeloofwaardig, maar werd
door verschillende onderzoeksteams bevestigd. De meest zoute plas (de San Juan
pond) bevriest pas beneden -40o, maar is volkomen steriel: tegen een te hoog
zoutgehalte zijn bacteriën en andere micro-organismen niet bestand. Dat een extreem
droge of zoute omgeving de microbische activiteit onderdrukt of verhindert, is
trouwens een oude, voorwetenschappelijke ontdekking van de mens: vlees en vis
worden geconserveerd door ze te drogen of in te zouten.
Met heel deze wetenschap in het achterhoofd besefte men dat men van Mars niet
teveel mocht verwachten. Men zou op zoek gaan naar microbisch of ‘lager’
plantaardig leven. Mars is een veel koudere planeet dan de aarde, met een gemiddelde
jaartemperatuur van -55°C (de aarde: + 15°C). Maar in de evenaarszone kunnen de
(gemeten) dagtemperaturen oplopen tot + 25°C, al dalen de nachttemperaturen er
vanwege de ijle atmosfeer tot ver beneden het nulpunt. Dergelijke
temperatuurschommelingen zijn evenwel geen onoverkomen-
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lijke hinderpaal voor een aantal organismen op aarde. Veel bedenkelijker leek het
extreem droge karakter van Mars: onder de heersende (geringe) waterdamp- en
atmosfeerdruk kan water er alleen bestaan in de vorm van ijs of rijp, die op hogere
temperaturen sublimeren (rechtstreeks in damp overgaan) in plaats van vloeibaar te
worden. Men stelde derhalve zijn hoop op de mogelijke aanwezigheid van ofwel niet
al te zoute plassen, die geregeld en lang genoeg vloeibaar bleven om actief leven te
herbergen, ofwel aparte lokale omstandigheden waardoor op beschutte plaatsen toch
enig smeltwater zou kunnen ontstaan. Dit soort overwegingen vond steun in de
waarnemingen van Cameron4, die in droge valleien van Antarctica actieve algengroei
constateerde aan de onderkant van doorschijnende keien, en van Friedmann5, die er
actieve bacteriën en korstmossen aantrof in de holten van doorschijnende gesteenten,
die genoeg zonnestraling ontvingen om sneeuw te doen smelten.

Van heel nabij bekeken
Midden juni, begin augustus 1976 bevonden de Viking 1 en 2 satellieten zich op hun
vooraf uitgezette baan om Mars. Ze waren samengesteld uit een orbiter, die om de
planeet zou blijven cirkelen, en de eigenlijke, van de orbiter los te koppelen lander6.
De keuze van de landingsplaatsen steunde op twee overwegingen. Om
veiligheidsredenen werd een effen oppervlak uitgezocht. En het moest een plaats
zijn waar de voorwaarden aanwezig waren om leven te bevorderen: een voldoende
hoge temperatuur en/of een voldoende vochtigheid. De Viking 1 lander werd op 20
juli neergezet in de warmere evenaarszone op 22,5o noorderbreedte, de Viking 2
lander op 3 september op 47,5o noorderbreedte, aan de rand van de inkrimpende
poolkap, waar men een vochtiger bodem hoopte aan te treffen.
Beide Marslanders beschikten over hetzelfde instrumentenpakket: twee
televisiecamera's, een instrument om organische verbindingen te identificeren, en
drie instrumenten om een eventuele metabolische activiteit van micro-organismen
aan te wijzen. Het instrumentarium was bestemd om minstens 90 dagen mee te gaan,
maar bleef twee jaar lang operationeel. De aan boord van de landers verzamelde
informatie werd op een magneetband opgeslagen en rechtstreeks of via de orbiter
naar de aarde doorgeseind. De camerabeelden konden ook rechtstreeks doorgeseind
worden.
Nog tijdens de landingsmaneuvers werden metingen verricht om-
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trent de samenstelling van de atmosfeer. De zeer ijle atmosfeer bestaat voor 95% uit
koolzuur (CO2), voor 2,7% uit stikstof, voor 1,6% uit argon, voor 0,13% uit zuurstof
en voor nog geringer procenten uit koolmonoxyde (CO), neon, krypton, ozon en
waterdamp. De twee jaar lang verrichte metingen van het waterdampgehalte dat met
de Marsseizoenen wisselt, toonden nog maar eens aan dat waterschaarste de
voornaamste beperkende factor voor leven is. Tijdens de zuidelijke zomer verdwijnt
de zuidelijke poolkap (van sublimerende koolzuursneeuw) geheel en wordt er tussen
55o en 90o zuiderbreedte geen waterdamp in de atmosfeer aangetroffen. Tijdens de
noordelijke zomer blijft het waterdampgehalte tussen 35o zuiderbreedte en 46o
noorderbreedte uiterst gering, maar begint dan te stijgen van 1,5 microbar tot 4,5
microbar op 70o noorderbreedte. Daar bevindt zich de permanente noordelijke
poolkap, die uit bevroren water blijkt te bestaan: de zomertemperatuur ervan (-67°C)
is veel te hoog voor (vaste) koolzuursneeuw. De camera's van beide landers
registreerden de vorming van grondnevels van ijskristalletjes die te klein waren om
op de grond neer te zinken. De noordelijker gelande Viking 2 nam tijdens de
wintermaanden de langdurige neerslag van rijp waar. Van een grootscheepse circulatie
van waterdamp tussen beide hemisferen, zoals Lowell zich die voorstelde, viel niets
te merken.
De camera's waren de enige instrumenten die een rechtstreeks bewijs van leven
op Mars konden leveren door eventuele resten, (kruip)sporen, groei of beweging van
levende wezens waar te nemen. Die mogelijkheid was echter in een opzicht beperkt:
de camera's konden slechts voorwerpen van minstens enkele mm groot onderscheiden.
Men had wel eens aan microscopisch onderzoek gedacht, maar een microscoop werd
tenslotte toch niet in het instrumentenpakket opgenomen. Duizenden beelden werden
uiterst nauwkeurig onderzocht, maar er was geen enkele aanwijzing voor leven:
‘Voor macroscopisch leven werd geen enkele evidentie, rechtstreeks noch indirect,
verkregen’7.

Verwonderlijke afwezigheid
Het GCMS-experiment (Gaschromatografie-Massaspectrometer) was eigenlijk geen
experiment om leven op te sporen, maar slechts een methode om in de Marsbodem
eventueel aanwezige organische verbindingen te identificeren. In de
gaschromatografie laat men een gasmengsel passeren door een poreus substraat
(papier b.v. of een kolom

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

423
gevuld met een fijnkorrelige kunststof) waarin de verschillende gassen zich met
onderscheiden snelheden verspreiden. Het proces wordt na een tijd stilgelegd en op
het substraat gefixeerd: de moleculen van de verschillende gassen bevinden zich dan
op intussen bereikte én van elkaar onderscheiden afstanden en worden daar aan hun
typische kleur (chroma) of een selectieve kleuring herkend. In een massaspectrometer
laat men geïoniseerde (gas)deeltjes binnenstromen in een hoog vacuüm, waar een
bekend elektrostatisch of elektromagnetisch veld heerst. Zijn hun lading en snelheid
bekend, dan kan uit de kromming van hun baan hun massa afgeleid worden.
Het GCMS-experiment bestond uit een combinatie van beide methodes. Een kleine
hoeveelheid van Marsbodem werd door middel van een grijparm in een oventje
gebracht, dat stapsgewijze tot 500o werd verhit. Tijdens zo'n voortschrijdende
verhitting gaat een mengsel van organische stoffen vervluchtigen. Eerst komen de
kleinere en neutrale moleculen aan de beurt, vervolgens de grotere en polaire8, die
wel eerst door verregaande verhitting (door pyro-lyse) in kleinere deelmoleculen
gesplitst moeten worden. In het GCMS-experiment werd het diffusieproces niet
onderbroken, maar liet men alle moleculen door de chromotografische kolom
passeren: de een na de ander uit de kolom uittredende moleculen werden door een
elektronenstraal geïoniseerd en vervolgden dan hun weg in de aangesloten
spectrometer. Een ervaren spectrograaf kan dan uit de verschillend gekromde banen
hun massa en chemische samenstelling afleiden en zelfs, zij het met enige moeite,
de oorspronkelijke chemische samenstelling van de organische verbindingen die
door pyrolyse in deelcomponenten waren gesplitst.
Uit proefnemingen was gebleken dat het een uiterst gevoelige methode is: van
organische verbindingen met meer dan twee atomen koolstof per molecule werden
twee deeltjes per miljard, van die met twee of minder koolstofatomen per molecule
twee deeltjes per miljoen gevonden. Dat zijn concentraties die 100 tot 1.000 maal
kleiner zijn dan wat in woestijnbodems op aarde wordt aangetroffen.
Het experiment werd door beide Marslanders een aantal keren uitgevoerd. Geen
enkele organische verbinding werd ontdekt. Op hoge temperatuur kwam alleen wat
koolzuur en water vrij tengevolge van de ontbinding van mineralen in de Marsbodem.
De totale afwezigheid van organische moleculen gold als een verwonderlijk en
veelzeggend resultaat. En dat om de volgende redenen. De jongste decennia heeft
men ontdekt dat tientallen soorten orga-
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nische moleculen - van niet-biologische oorsprong - in de interplanetaire en
interstellaire ruimten gevormd worden. In 5% van de steenmeteorieten treft men tot
10% organische verbindingen aan: lange tijd beschouwd als een contaminatie van
de meteoriet na zijn val op aarde, blijken de meeste wel degelijk in de meteoriet zelf
te zijn ontstaan. In de Murchisonmeteoriet (1969) werden meer dan 50 aminozuren
geïdentificeerd, waarvan er acht in proteïnen voorkomen (aminozuren zijn de
elementaire bouwstenen van alle proteïnen). In dezelfde meteoriet werden derivaten
gevonden van de ringvormige moleculen purine en pyrimidine, waarvan we weten
dat dit essentiële bouwstenen zijn van alle DNA- en RNA-moleculen. In kometen
en interstellaire gas- en stofwolken komen chemische verbindingen voor, waarvan
laboratoriumproeven hebben aangetoond dat ze de ‘voorlopers’ kunnen zijn van
zowel aminozuren als suikers (ribose) en purineen pyrimidinederivaten, nl. naast de
alom aanwezige waterstof ook water, koolmonoxyde, ammoniak, waterstofcyanide
(HCN), formaldehyde (HCHO), acetaldehyde (CH3CHO) en cyanoacetyleen
(HCCCN).
Aangezien Mars honderden miljoenen jaren lang aan de inslagen van meteorieten
en allicht ook kometen heeft blootgestaan, verwachtte men in de Marsbodem op zijn
minst enkele organische moleculen aan te treffen. Dat niet één ontdekt werd, wekte
het vermoeden dat er op Mars processen aan de gang zijn die alle organische
moleculen vernietigen. De microbiologische experimenten zouden voor een deel
onthullen waarin die processen bestaan.

Frustrerende microbiologische experimenten
De eerste twee microbiologische experimenten waren sterk geïnspireerd door de
gangbare theorieën over het ontstaan van leven op aarde. Afgezien van hun verschillen
gaan al die theoriën ervan uit dat de oeratmosfeer van de aarde erg verschillend was
van de huidige: geen of weinig zuurstof, maar wel waterstof, methaan, ammoniak
en waterdamp en nog enkele andere, simpele koolstof-, stikstof- en
zwavelverbindingen, alle van vulkanische oorsprong. Al deze verbindingen zouden
door de inwerking van veelvuldige elektrische ontladingen en/of sterke ultraviolette
straling, een rijke verscheidenheid van complexer, organische verbindingen opgeleverd
hebben, een ‘dunne, organische soep’ (Haldane) van nog niet-biologische oorsprong.
In deze ‘soep die zichzelf opat’ (J.H. Rush)9 zouden de eerste zichzelf orga-
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niserende en reproducerende fysicochemische systemen zijn ontstaan, die wij levend
noemen.
Deze door A.I. Oparin (1924), J.B.S. Haldane (1929) en H. Urey (1952)
ontwikkelde hypotheses gaven aanleiding tot een aantal verrassende
laboratoriumproeven. Baanbrekend was de proef van Stanley Miller in 1953. Een
mengsel van waterstof, methaan, ammoniak en waterdamp, onderworpen aan
elektrische ontladingen, leverde na een week een aanzienlijk aantal organische
verbindingen op, waaronder zelfs vier (in proteïnen aanwezige) aminozuren. Latere
proefnemingen met een licht gewijzigde ‘oeratmosfeer’ leverden zelfs twaalf van
die aminozuren op. Reacties van de veronderstelde oeratmosfeer met vloeibaar water
leverden de reeks verbindingen op die in interstellaire gaswolken voorkomen (cfr.
supra). Nog ander wijzigingen van het Miller-experiment (van Juan Oro en Leslie
Orgel) leverden purine- en pyrimidinederivaten op en (de omzetting van formaldehyde
in) ribose, beide essentiële bouwstenen van DNA en RNA.
Het ontwerp van beide experimenten ging derhalve uit van de veronderstelling
dat, mochten er zich in de Marsbodem micro-organismen bevinden, deze
‘ongetwijfeld’ gebruik zouden maken van een, hun aangeboden ‘cocktail’ van
organische stoffen, die overvloedig in de kosmos blijken voor te komen en waaruit
naar alle waarschijnlijkheid de eerste levende wezens op aarde zijn ontstaan. Dit
‘gebruik’ zou zich uiten in hun verhoogd metabolisme waarvan de gasvormige
afvalprodukten geïdentificeerd zouden worden.
In het GE-experiment (Gas Exchange) werd een rijk gevarieerde cocktail - een
waterige oplossing van vitamines, aminozuren, purines en pyrimidines, organische
zuren en anorganische zouten - met wat Marsbodem vermengd en ging men (met
behulp van een chromatografische analyse) na welke gassen daardoor vrijgemaakt
werden. Het LR-experiment (Labeled Release) verschilde op twee punten van het
vorige. Om te beginnen had de cocktail een veel simpeler en universeler samenstelling:
slechts een zevental organische zuren als mierenzuur, melkzuur,... hun natrium- en
calciumzouten en de twee eenvoudigste aminozuren (glycine en alanine), allemaal
verbindingen die zowel in het Miller-experiment als in meteorieten aangetroffen
worden. Vervolgens verschilde de meetmethode: de organische stoffen in de cocktail
bevatten allemaal radioactieve koolstof en waren daardoor gemarkeerd (labeled) zodat de vrijkomende, koolstofhoudende gassen door de uiterst gevoelige meting
van hun radioactiviteit kwanti-
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tatief bepaald konden worden.
Ter elfder ure werd beslist het GE-experiment in twee stappen uit te voeren. In
een eerste stap zouden cocktail en Marsbodem in een besloten ruimte samengebracht
worden zonder ze vooralsnog met elkaar te vermengen: die ruimte zou dan snel met
waterdamp verzadigd zijn (wat sinds miljoenen jaren op Mars niet is voorgekomen)
en men wilde nagaan hoe de bodem daarop zou reageren. In een tweede stap zouden
cocktail en Marsbodem gedurende een langere tijd (196 Marsdagen) vermengd
worden om de eventueel aanwezige micro-organismen volop de gelegenheid te geven
metabolische gassen te produceren. Het resultaat van de eerste stap was verrassend:
vrijwel onmiddellijk kwamen kleine hoeveelheden stikstof, argon en koolzuur vrij
en een veel aanzienlijker hoeveelheid zuurstof. Men neemt aan dat de eerste drie
gassen door waterdamp uit de bodem verdrongen werden, maar de zuurstof wees op
een chemische reactie van de bodem met waterdamp. De meest voor de hand liggende
‘verantwoordelijken’ voor deze reactie zijn de zo geheten peroxyden en superoxyden:
dat zijn oxyden van waterstof of een metaal met een abnormaal hoog zuurstofgehalte
(als b.v. H2O2, HO2, Na2O2) die heftig met water reageren, waarbij zuurstof vrijkomt.
De aanwezigheid van dergelijke oxyden zou tégelijk verklaren waarom in het
GCMS-experiment geen organische verbindingen aangetroffen werden: ze zijn allang
door oxydatie vernietigd. De tweede stap - een zes maanden durende vermenging
van Marsbodem en cocktail - leverde geen merkbaar resultaat op: met verloop van
tijd werd alleen de hoeveelheid vrije zuurstof wat geringer, doordat de zuurstof zich
verbond met het ascorbinezuur (beter bekend als vitamine C) in de cocktail.
Ook het LR-experiment werd in twee stappen uitgevoerd: zo kon men misschien
een biologisch van een niet-biologisch proces onderscheiden. De Marsbodem werd
eerst bevochtigd met een kleine hoeveelheid van de radioactief gemarkeerde cocktail,
en vervolgens, veel langere tijd, met heel de oplossing doordrenkt. De gedeeltelijke
bevochtiging maakte vrijwel onmiddellijk een snel toenemende hoeveelheid
radioactief gas vrij; deze raakte echter vlug gestabiliseerd op het niveau dat
overeenkwam met de aanwezigheid in het gas van één atoom koolstof op de 17 die
in de verschillende organische verbindingen van de cocktail voorhanden waren.
Waarschijnlijk werd het gemakkelijkst oxydeerbare organische zuur met slechts één
atoom koolstof per molecule, mierenzuur (HCHOH) nl., tot CO2 geoxydeerd. De
tweede stap, de volledige en langdurige vermenging van Marsbodem
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en cocktail, leverde niet meer radioactief gas op. Dit negatief resultaat geldt als een
bewijs dat men met een niet-biologisch proces te maken had. Immers, mocht de
eerste reactie van biologisch-metabolische aard zijn geweest, dan had de toevoeging
van nog meer organische voedingsstoffen aan de bodem (tijdens de tweede stap) een
toename van de veronderstelde metabolische activiteit met zich mee moeten brengen.
Dat is evenwel niet gebeurd.
Deze twee microbiologische experimenten (GE en LR) bevestigden het
GCMS-experiment: op Mars zijn dermate sterk oxyderende processen aan de gang
dat ze zowel elke metabolische activiteit van micro-organismen verhinderen als alle,
eventueel op Mars ‘gestrande’ organische verbindingen vernietigen.

Een - zwak - signaal van leven?
Het Horowitz-team had nog een volstrekt anderssoortig experiment ontworpen dat
minder aanleunde bij de ‘aardse’ biologie. Het ging uit van het feit dat, mocht er op
Mars enig actief (micro-) leven zijn, het metabolisme ervan in ieder geval slechts
doorgang kan vinden onder de nú op Mars heersende of mogelijke voorwaarden van
vochtigheid, temperatuur, druk en samenstelling van de atmosfeer. In deze proef
werden derhalve geen ‘geprefabriceerde’ stoffen aan de bodem toegevoegd: in de
experimenteerruimtes werd de Marsatmosfeer alleen maar wat verrijkt met radioactief
CO2 en CO (de Marsatmosfeer bevat respectievelijk 95% en 0,01% van beide gassen).
In contact met deze atmosfeer werden de bodemmonsters 120 uur lang blootgesteld
aan de op Mars heersende of mogelijke temperaturen (variërend van 8o tot 26o) en
dito zonnestraling. Wel werd om technische redenen de echte ‘Marszon’ vervangen
door de gelijkwaardige straling van een xenonlamp. In dit PR-experiment (Pyrolytic
Release) werd de bodem na 120 uur verhit tot 625o om door pyrolyse alle, intussen
mogelijkerwijze ontstane organische verbindingen in hun vluchtige componenten te
ontbinden. Dit gasmengsel liet men dan passeren door een kolom kiezelgoer10, die
CO2- en CO-moleculen doorlaat maar (grotere) organische moleculen als een filter
absorbeert. Nadat de CO2- en CO-gassen verwijderd waren, werd de kolom (waarin
ook koperoxyde aangebracht was) tot 640o verhit: de in de kiezelgoerfilter
achtergebleven ‘organische’ moleculen werden dan door het koperoxyde tot CO2
geoxydeerd, dat op zijn beurt uit de filter verdreven en opgevangen werd. Door de
radioactiviteit daarvan te meten hoopte men aan de weet te
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komen hoeveel koolstof uit de atmosfeer door metabolische processen in de bodem
geassimileerd was geweest. Het PR-experiment werd bovendien in twee, bijkomende
variaties uitgevoerd: een eerste keer in volslagen duisternis (zonder ‘zon’), om na te
gaan of er in dat geval, door het uitblijven van de fotosynthese, minder organische
stoffen werden geproduceerd; een tweede keer onder toevoeging van water, wat
normalerwijze in droge bodems het metabolisme stimuleert en vergroot.
Het allereerste PR-experiment was meteen - of leek althans - een schot in de roos.
De gemeten hoeveelheid van het radioactief eindprodukt was weliswaar geringer
dan wat men in aardse woestijnbodems had gevonden, maar beduidend groter dan
wat laboratoriumproeven met volstrekt steriele bodems hadden opgeleverd. Omdat
men zich nu al zoveel moeite had getroost om anorganische van organische processen
te onderscheiden, besloot men onmiddellijk het onderhavige proces te controleren
op zijn hitte-gevoeligheid. Een criterium dat voor alle experimenten gehanteerd werd,
luidde: is het proces hitte-bestendig, d.w.z. verloopt het evengoed op temperaturen
ver boven 100o als op veel lagere temperaturen, dan maakt het een goede kans dat
het anorganisch is; is het proces daarentegen hittegevoelig, d.w.z. verloopt het beter
op lagere temperaturen en slechter of hoegenaamd niet op temperaturen ver boven
100o, dan is het waarschijnlijk van organisch-metabolische aard. Een nieuw
bodemmonster werd dus eerst drie uur lang op 175o verhit en dan pas aan het
PR-experiment onderworpen. De hoeveelheid radioactief CO2 daalde met een
opvallende 88%. Dat leek erg op een hitte-gevoelig en dus mogelijkerwijs biologisch
proces!
Jammer genoeg was dit ene, misschien positieve signaal van leven op Mars het
volstrekt enige dat men er wist te verkrijgen; herhaalde PR-experimenten van beide
Marslanders leverden nauwelijks significatieve hoeveelheden van het radioactief
eindprodukt op, en wezen op een hitte-bestendig proces. Na veel discussie besloot
het Horowitzteam met pijn in het hart dat de eerste proefneming waarschijnlijk een
anomalie was geweest (te wijten aan een gebrekkig functioneren van het instrument?)
en dat men dus ook daar met een louter anorganisch proces te maken had. Die
interpretatie werd versterkt of bevestigd door drie andere proeven. Om te beginnen
bleek de toevoeging van water aan de Marsbodem geen effect te hebben op de afloop
van het PR-experiment; terwijl normalerwijs die ingreep een metabolische activiteit
in de bodem had moeten stimuleren. Vervolgens
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bleek dat als het PR-experiment in volslagen duisternis werd uitgevoerd, het evenmin
enig effect sorteerde, terwijl in aardse bodems dan, vanwege het uitblijven van de
fotosynthese, een gevoelige vermindering van het metabolisme optreedt. Tenslotte
leverden laboratoriumproeven met ijzerrijke mineralen als maghemiet (Fe2O3) dezelfde
resultaten op als de proeven met de Marsbodem. Men weet niet eens of de
aanvankelijk in de kiezelgoerfilter achtergebleven koolstof wel degelijk een organische
verbinding (van koolstof en waterstof) voorstelt: uit de aard zelf van de gebruikte
methode volgt immers dat ook deze koolstof eerst op 640o tot CO2 was geoxydeerd
vóór ze uit het kiezelgoer verdreven werd.
Intussen verschenen twee nieuwe studies, die de oxydatieprocessen op Mars
theoretisch probeerden te verklaren. Volgens D.M. Hunten11 worden in de onderste
lagen van de Marsatmosfeer alle watermoleculen door de sterke UV-straling
ontbonden in H en OH: OH is een zeer reactieve stof die leidt tot de vorming van
peroxyden als H2O2 en van ijzeroxyden als Fe2O3. Dit zou tegelijk verklaren waarom
Mars zo ‘rood’ ziet: het Marsoppervlak bestaat voor 13% uit ijzer dat overwegend
in ijzeroxyden gebonden is. Volgens S.F. Chung, K.D. Pang e.a.12 blijkt uit
laboratoriumproeven dat sterke UV-straling in de aanwezigheid van atmosferische
zuurstof en titaniumoxyde (het Marsoppervlak bevat 0,5% titanium) eveneens een
sterk oxyderende werking heeft.
Horowitz' globale conclusie luidt: aan (op zijn minst) twee planeetwijze
oxydatieprocessen hebben we ruimschoots genoeg om te verklaren waarom er op
Mars geen (micro)metabolisme noch enige organische verbinding aangetroffen werd.

Terug Naar Utopia?
Met de Vikingexperimenten kreeg de speurtocht naar leven op Mars een ronduit
ontgoochelende ontknoping. Nu het zo goed als zeker is dat Mars geen leven herbergt,
blijft de vraag: wat verwacht men eigenlijk van een bemand onderzoek van de dode
planeet? Daarover zijn de meningen verdeeld. Sommigen klampen zich vast aan de
hoop ergens op Mars toch nog een bijzonder beschutte plek of een niet te zoute plas
aan te treffen, waar enig minimaal leven aanwezig zou zijn; in hun ogen zijn de twee
door de Vikinglanders onderzochte plaatsen te weinig representatief om definitieve
uitspraken over heel de planeet te kunnen doen. Anderen stellen zelfs dat de
Vikingexperimen-
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ten in feite al enig minimaal leven hebben aangetoond, zij het beneden de
gevoeligheidsgrens van het GCMS-experiment dat geen organische verbindingen
vermocht aan te wijzen. Veruit de meesten zijn ervan overtuigd dat de
Vikingexperimenten Mars dood hebben verklaard en weigeren ‘de legende van de
blauwe eenhoorn’ au sérieux te nemen. Onder de ironische benaming verstaat men
het hypothetisch bestaan van een volstrekt anderssoortige vorm van leven, die in de
ondergrond van Mars of de maan verborgen zou kunnen zijn. Dat vinden de meeste
onderzoekers een volstrekt gratuite hypothese.
Waarom dan toch een bemande exploratie van Mars? Het motief dat het vaakst
wordt gehoord luidt: we moeten op zoek gaan naar fossiel leven op Mars, leven dat
daar in een oeroud verleden, toen er nog vrij overvloedig vloeibaar water voorhanden
was, zou zijn ontstaan. Vanuit louter wetenschappelijk standpunt zou de ontdekking
van fossielen op Mars ontegenzeglijk uitermate revelerend zijn: dat zou bewijzen
dat leven zich ook onder veel ongunstiger omstandigheden dan de aardse vermag
door te zetten, ook al was het in dat geval gedoemd om na een zekere tijd weer uit
te doven. Mars zou dan inderdaad ‘the planet of spent life’, de planeet van ‘verbruikt’
leven zijn, zoals Spencer Jones haar in 1940 betitelde.
Wordt de speurtocht naar fossielen het hoofdmotief, dan zal ‘Mars misschien
eerder door paleontologen dan door biologen onderzocht moeten worden’13. En zelfs
nog eerder door ervaren micropaleontologen. Dat men in 2 tot 3 miljard jaar oude
gesteenten op aarde fossiele bacterieën en eencellige wieren met voldoende zekerheid
heeft herkend, was uitsluitend te danken aan veelvuldig en nauwgezet microscopisch
onderzoek. Macroscopisch waarneembare fossielen, nl. cm grote meercellige vertakte
wieren en even grote dierlijke resten zijn pas in respectievelijk 1,3 miljard en 800
miljoen jaar oude sedimenten gevonden. Voor de Marsexplorator-paleontoloog zal
het een hele klus zijn om naar dat soort gesteenten uit te kijken die misschien
microfossielen bevatten... tenzij er op Mars ook stromatolieten zouden voorkomen.
Stromatolieten worden ook vandaag nog in sommige kustwateren gevormd (de oudste
zijn meer dan 3 miljard jaar oud) en bestaan uit de veelvuldige - met het blote oog
waarneembare - afwisseling van donker gekleurde, met organisch materiaal verrijkte
laagjes en lichter gekleurde, overwegend anorganische afzettingen. De donkere
laagjes vertegenwoordigen periodes van overvloedige algengroei, de lichtere even
zovele tussenperiodes van door anorganisch sediment grotendeels ‘verstikte’
algenpopulaties.
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Ook de promotoren van bemand Marsonderzoek zijn het erover eens dat daaraan in
ieder geval nog heel wat onbemande exploratie vooraf moet gaan. Robots zullen
Marsgesteenten moeten verzamelen en ze voor nader onderzoek naar de aarde
brengen: op die manier zijn de Russen destijds aan hun maangesteenten gekomen.
Een reeds vergevorderd project wil het Marsoppervlak verkennen door middel van
een ballon, uitgerust met een camera en een over de bodem slepende holle kabel of
‘slang’: interessant lijkende gesteenten zouden in de slang opgezogen en opgeborgen
worden. De met gesteentemonsters gevulde slang moet dan nog wel van Mars
weggehaald en naar de aarde overgebracht worden.

Epiloog
Intussen, zo besluit Horowitz zijn verhaal, heeft de speurtocht naar leven op Mars
ons alvast een drietal behartenswaardige inzichten bijgebracht. Ten eerste: ‘De
ontwarring van de Marsmythe, begonnen in 1963, leerde ons evenveel over de
wetenschapsmensen zelf als over Mars’. Lange tijd zat de Marswetenschap op menig
dwaalspoor omdat de beoefenaars ervan per se en par force voorbarige deducties of
letterlijke voor-oordelen bevestigd wilden zien. Vervolgens: ‘Tegelijk was het een
demonstratie van het vermogen van de wetenschap om haar eigen vergissingen te
ontdekken en te corrigeren’. Tenslotte was de falende zoektocht naar leven weliswaar
‘een ontgoocheling maar tegelijk een openbaring’: de (nu ook wetenschappelijk
gefundeerde) erkenning dat de aarde in ons zonnestelsel inderdaad een unieke en
bevoorrechte plaats voor leven is, kan ‘onze vastberadenheid sterken om
zelfvernietiging te voorkomen’. Als de Marsexploratie daartoe haar steentje bijdraagt
‘zal ze voor de toekomst van de mensheid meer hebben bijgedragen dan alleen maar
wetenschap’ (o.c., pp. 145-146, en passim).

Eindnoten:
1 Permafrost noemt men de permanent bevroren bodems in de circumpolaire vastelanden en de
hooggebergten. In de beboste taiga en de boomloze toendra ontdooit in de zomer slechts een
dunne oppervlaktelaag boven de permafrost-ondergrond.
2 Vrij algemeen neemt men aan dat het uitzonderlijk hoge zuurstofgehalte (21%) van de aardse
atmosfeer pas in de loop van een paar miljard jaar tot stand kwam dank zij de fotosynthetische
activiteit van zeewieren (en vanaf het Siluur, zo'n 400 miljoen jaar geleden, ook van landplanten).
3. Pro memorie: zeewater bevriest pas op -1,87o, een verzadigde NaCl-oplossing op -27o, een
verzadigde CaCl2-oplossing op -51o.
4 R.E. Cameron e.a., Microbiology, Ecology and Microclimatology of Soil Sites in Dry Valleys
of Southern Victoria Land, Antarctica, in M.W. Holdgate, (ed.), Antarctic Ecology, vol. 2,
Academic Press, New York, 1970, pp. 702-716.
5 E.I. Friedmann, Endolithic Microorganisms in the Antarctic Cold Desert, in Science, 215, 1982,
pp. 1045-1053.
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6 Voor de aard en de resultaten van de Viking-experimenten, cfr. de studie van de leider ervan
N.H. Horowitz, To Utopia and Back, W.H. Freeman and Company, New York, 1986, pp.
122-146.
7 E.C. Levinthal e.a., Lander Imaging as a Detector of Life on Mars, in Journal Geophys. Res.,
82, 1977, pp. 4468-4478.
8 Polair heten moleculen waarin de zwaartepunten van respectievelijk alle positieve en alle
negatieve ladingen niet samenvallen, zodat de molecule als geheel een positieve en negatieve
‘pool’ bezit.
9 J.H. Rush, De oorsprong van het leven, Aula 167, Utrecht/Antwerpen, 1964, p. 152 (tussentitel).
10 Kiezelgoer of diatomeeënaarde bestaat in hoofdzaak uit de dichte ophoping van de tweekleppige
(diatomein, in tweeën delen) kiezelschaaltjes van eencellige kiezelwieren of diatomeeën. De
porositeit ervan berust op uiterst fijne, infra-microscopische poriën.
11 D.M. Hunten, Possible Oxidant Sources in the Atmosphere and Surface of Mars, in Journal of
Molecular Evolution, 14, 1979, pp. 71-78.
12 F.S. Chun, K.D Pang e.a., Photocatalytic Oxidation of Organic Compounds on Mars, in Nature,
274, 1978, pp. 875-876.
13 Steven M. Stanley, Earth and Life through Time, W.H. Freeman and Company, New York,
1986, 690 pp., p. 245.
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De grenzen van de negatieve groei
Het Nicaragua van Chamorro
Tom de Herdt
Nicaragua verkeert in een crisissituatie. Oud nieuws misschien, maar toch1. Terwijl
een ‘negatieve groei’ in Europa een wensdroom is van een alternatieve minderheid,
is Nicaragua er alvast mee begonnen. Net als ‘positieve groei’ manifesteert ‘negatieve
groei’ zich in een schrijnende ongelijkheid: wat groeit is de kloof tussen de
Nicaraguaanse eerste en vierde wereld. De criminaliteit neemt toe, de
zuigelingensterfte bereikt recordhoogten, in het openbaar vervoer werden opnieuw
koetsen ingevoerd, terwijl de straten weer beheerst worden door Bluebird, Chevrolet
en Oldsmobile.
Na 25 april 1990 had het allemaal kunnen verbeteren. Met het aantreden van een
pro-VS-regering was de hoop van de Nicaraguanen gevestigd op het einde van de
contra-oorlog én van de economische crisis. Men dacht luidop aan een massale
landhervorming zoals de VS er eertijds een bekostigden in de ex-kolonies van Japan.
Nicaragua had een ‘model’ van democratie en ontwikkeling op westerse wijze kunnen
worden2, zodat het sandinisme snel zijn slagvaardigheid zou verliezen. Maar het
tegenovergestelde is gebeurd: de noorderbuur komt slechts schoorvoetend met geld
over de brug. Onvermijdelijk gevolg: een rigoureus bezuinigingsplan en politieke
instabiliteit. Wie de Nicaraguaanse crisissituatie analyseert stoot meteen op de grenzen
van de negatieve groei.
Twee termen zijn er die op het ogenblik in Nicaragua (en in heel Latijns-Amerika)
opgeld doen en waarmee men ‘nieuwe’ oplossingen wil suggereren: Structural
Adjustment ofte structurele aanpassing en democratisering. Mijn bijdrage wil beide
kritisch onderzoeken. Universele antwoorden op specifieke problemen zijn gedoemd
om slechts een formeel discours te blijven, zolang ze niet substantieel ingevuld
worden.
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Economische structuurhervorming
Reeds vóór de verkiezingen werd het Plan-Mayorga, genoemd naar de voornaamste
econoom van de UNO, de zegevierende Unie van Oppositiepartijen, bekendgemaakt:
binnen de honderd dagen zou alles nieuw worden. In de grond verschilde het van
het economisch beleid dat het FSLN sinds 1988 gevoerd had slechts in intensiteit en
accenten, en in de cruciale veronderstelling dat er massale steun uit de VS zou komen.
Terwijl de sandinisten hun geloof in de produktieve functie van de staat nooit volledig
hadden prijsgegeven en, conform aan dit geloof, reeds een ‘Structural
Adjustment’-beleid uitwerkten3, stelde Mayorga uitdrukkelijk de privé-sector voorop
als nieuwe motor van de economie. Volgens de UNO-analyse was de interne oorzaak
van de economische crisis vooral de overdreven oriëntatie op ‘centrale planning’
van een (paternalistische) staat; vrije markt en privé-ondernemerschap zouden
Nicaragua vlug terug op het pad van de economische groei brengen.
In september is de toestand echter heel wat zwarter dan verwacht. Het PlanMayorga, met een overdreven klemtoon op monetaire stabiliteit4, loopt vast in allerlei
politieke en economische contradicties. Er zijn gewoon niet genoeg deviezen om
voor een minimaal evenwicht te zorgen. Na negatieve evaluatie door IMF-specialisten
en rekening houdend met de terughoudendheid van de VS werkt een keure van
economen en bedrijfsleiders het ‘vervolg’ van het plan Mayorga uit. Om een einde
te maken aan de scherpe sociale en politieke spanningen - die het land enkele malen
aan de rand van de onbestuurbaarheid brachten - werd het document eerst
bediscussieerd in een uitgebreid overleg met alle sociale partners. Het nieuwe
document beschrijft in enkele hoofdlijnen hoe Nicaragua zijn economische crisis wil
aanpakken. Die hoofdlijnen komen overeen met het klassieke IMF-recept: ‘meer
markt, minder staat’.
Het is echter belangrijk deze, niet eens zo nieuwe, economische aanpak te plaatsen
in de huidige Nicaraguaanse situatie. Die vertoont twee fundamentele contradicties
die de economische crisis van het land min of meer bepalen.

Schaarste en overvloed
Het ‘aanpassingsbeleid’ is in de eerste plaats een reactie op de veranderingen in de
internationale economische context. Deze heeft tot het einde van de jaren zestig een
enorme bloei mogelijk gemaakt,
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maar die werd abrupt afgebroken in de jaren zeventig: met stijgende olieprijzen,
stijgende interesten, een dalende internationale ruilvoet en steeds minder toegang tot
de klassieke afzetmarkten5. De economische structuur, resultaat van de economische
groei in de gouden jaren, vertoonde een chronisch tekort op de handelsbalans en een
toenemende behoefte aan buitenlandse financiering. Meer en meer verkreeg
Centraal-Amerika zijn deviezen door ‘aid’ i.p.v. door ‘trade’6. Nicaragua heeft in het
begin van de jaren tachtig geen tekort gehad aan ‘aid’, de tijd van de solidaire
deviezen. Maar solidariteit is een tijdelijke pijnstiller, en Nicaragua kampt nu met
een schuldenlast die oploopt tot ca. het veertigvoudige van de totale jaarlijkse export7.
Men zo'n schuld kun je niet meer met het ‘Noorden’ over nieuwe leningen komen
praten zonder dat je condities worden opgelegd. Bovendien, Nicaragua verloor in de
Oost-West-dynamiek ook zijn politieke betekenis en moet nu zelfs met zijn
voormalige Oostblokpartners concurreren op de ‘internationale hulp’-markt. Zelfs
met een radicaal hervormingsbeleid wordt het ineens moeilijk de nodige deviezen
te krijgen.
Als oplossing voor het structurele probleem van de deviezenschaarste suggereert
het IMF-recept een herintegratie van Nicaragua's economie in de internationale
economie. Het land leefde, als geheel, ‘boven zijn stand’, men consumeerde teveel
deviezen, men produceerde te weinig voor het buitenland. De Nicaraguanen zullen
voortaan moeten leren leven met de reële dollarkost van goederen en diensten. Door
de invoering van een vrije markt-systeem zullen de deviezen - de produktiefactor
(geïmporteerd) kapitaal - op een efficiëntere manier worden toegewezen.
Wat dit aanpassingsproces erg bemoeilijkt is de context van negatieve economische
groei. Sinds 1984 leeft Nicaragua met een dalend BNP per hoofd. Indien de huidige
levensstandaard slechts zou afhangen van 's lands produktie, dan zou die
overeenkomen met de situatie van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Het probleem
van de economische stagnatie ligt vooral in de onderbenutting van de nationale
produktiefactoren - arbeid en grond, mede het gevolg van een veel te geconcentreerde
aanwending van de schaarse factor kapitaal. Nicaragua is een onderbevolkt land met
een overbevolkte hoofdstad. Een produktief beleid zou dus in de eerste plaats een
beleid van grondherverdeling, aangepaste vormingsprogramma's en technologie en
zelfs - was dit maar mogelijk - volksverhuizing moeten zijn. Vrije markt en
ongestructureerd privé-initiatief alleen zullen dit niet waar-
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maken; het zal de staat moeten zijn die de hoofdlijnen ervan uittekent. Deze
produktieve dimensie van het aanpassingsbeleid blijft dé witte vlek in de economische
aanpak van de regering Chamorro. De twee eerste aspecten hebben alvast niets met
marktmechanismen te maken. Het zal de staat moeten zijn die het initiatief ertoe
neemt.
Ook het sandinistische beleid was geen produktie-gericht beleid, maar meer een
verdelingsbeleid. Het klassieke probleem van de taart en de steeds kleinere stukjes.
De Nicaraguaanse economie is de laatste jaren meer en meer een ‘politieke economie’
geworden. Niet een economische logica, maar politieke beslissingen lagen aan de
basis van de economische strategieën van de Nicaraguaanse consumenten en
producenten: de wisselkoersen, de interesten, de lonen, de voedselprijzen, openbare
nutsvoorzieningen,... al deze prijzen werden van overheidswege bepaald. Nicaragua
heeft nooit een planeconomie gekend, maar haar subsidiepolitiek had identieke
gevolgen: producenten en consumenten werden collectief eigendom van de staat, de
staat - lees: politieke groepen - eigende zich, om sociale redenen, het recht toe om
in te grijpen in ieders economische positie. Op die manier heeft de bevolking de
oorlogsjaren kunnen doorstaan zonder veel economische problemen, maar
tegelijkertijd werd de officiële economie gedegradeerd tot een kunstmatige biotoop,
in stand gehouden door de schijnbaar onuitputtelijke schatkist.
Het onhoudbare van deze politiek weerspiegelde zich niet alleen in een stijgend
handelsbalansdeficit en hyperinflatie, maar ook b.v. in de migratie-cijfers. Paradoxaal
genoeg heeft de landhervorming op het platteland niet voor een leefbaar alternatief
kunnen zorgen, maar juist de weg vrijgemaakt voor een snellere migratie naar de
steden en uiteindelijk naar de hoofdstad, het centrum van de staat, de Supreme
Tewerksteller. De jongste berekeningen schatten de jaarlijkse migratiestroom naar
Managua op 50.000 personen8. De stijgende urbanisering is een oorlogsfenomeen,
maar meer nog een teken dat de economische politiek een stedelijk karakter had. Het
resultaat is dat steeds minder boeren produceren voor steeds meer consumenten.
Het ‘Adjustment’-beleid, vanaf 1988, maar veel meer nog vanaf 1990, zal de
economie gaandeweg opnieuw ‘economiseren’, en op die manier de staat bevrijden
van haar schatkistproblemen. Dat heeft tot gevolg dat een gezondmaking van de
staatsfinanciën automatisch samengaat met een wijziging in 's lands economische
structuur en dus in het economische gedrag van elke Nicaraguaan. Deze
herstructurering is diepgaand. Tijdens de revolutie is de rijstconsumptie, voor-
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heen slechts een stedelijk fenomeen, uitgebreid tot de meest eenvoudige gezinnen.
Hetzelfde geldt voor suiker en het gebruik van pesticiden in de landbouw. De
herstructurering heeft echter ook, en vooral, betrekking op de vorm van het
economische gedrag. Het gaat erom dat men van een economische strategie, gebaseerd
op politieke invloed, overstapt naar een strategie, conform de prijzenstructuur. Zo
heeft de Boerenuniversiteit9 onlangs een reeks vergaderingen georganiseerd voor
groepen coöperaties, om hun een methode voor interestberekening bij te brengen.
Vóór 1988 was daaraan geen behoefte, want de interestvoeten waren in hoge mate
negatief, en de schulden werden trouwens in de meeste gevallen kwijtgescholden.
De vroegere interestpolitiek werd door een ‘socio’ samengevat met de woorden: ‘Je
kon al je produktiekosten voor de maïsoogst betalen met één maïskolf’. De coöperaties
hebben steeds de voorkeur genoten van de overheid. Op dit moment lijkt het voor
hen makkelijker om de regering ten val te brengen dan om hun produktiesysteem
aan te passen10.
De échte herstructurering moet echter nog komen. Voorlopig lijkt het trouwens
niet verder te gaan dan de staatsfuncties in te krimpen, te schrappen op verschillende
budgetten en de interesten te indexeren. Daardoor wordt de urbanisatietrend echter
niet stopgezet, integendeel, Managua wordt meer en meer ‘in leven’ gehouden door
de zgn. ‘remesas familiares’. De naar de VS uitgeweken Nicaraguanen stuurden in
1989 naar schatting 70 miljoen VS $ naar hun familieleden op het thuisfront, een
bedrag dat ongeveer overeenkomt met een vierde van de door de VS beloofde - maar
niet gerealiseerde - ‘officiële’ ontwikkelingshulp. Het zijn overlevingsdeviezen, ze
verdwijnen in de smokkelhandel en de dienstensector, en maken van het land een
patiënt i.p.v. een producent. Algemeen wordt aangenomen dat werken in het
buitenland in 1991 het belangrijkste exportprodukt van Nicaragua zal zijn, belangrijker
dan de koffieproduktie! Het ‘Structural Adjustment’-beleid is tot nu toe slechts een
financiële operatie geweest, de staatsschuld werd afgewenteld op de meest zwakke
economische actoren en dat leidt tot nog een grotere onderbenutting van het
economische potentieel van Nicaragua, arbeid en grond11.

Integratie en uitsluiting
De urbanisatietrend wijst erop dat de gesubsidieerde rechtvaardigheidseconomie niet
alleen werd begrensd door de buitenlandse geldstromen, ze wordt ook overwoekerd
door haar eigen voortbrengselen. Naar schatting de helft van de bevolking overleeft
op dit moment
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d.m.v. informele activiteiten, van de meest gevarieerde aard, en puttend uit de gaten
in de officiële economische biotoop. De informele economie - een geheel van quasi
perfect functionerende markten - is niet alleen de uitlaatklep geworden voor de ballast
van de formele economie, ze is ook steeds meer het officiële systeem gaan
overheersen. Hier vinden we de fundamentele oorzaak van de veranderingen in de
FSLN- politiek sinds 1985. De sandinisten hadden zich tot doel gesteld om de gehele
bevolking te integreren in de economie; zo werd b.v. het banksysteem uitgebreid tot
in de kleinste dorpen, en waar het krediet voorheen een basiselement was van de
afhankelijkheidsrelatie met een grootgrondbezitter, kon de boer nu gewoon aan een
(gesubsidieerde) interest lenen bij de bank. Hetzelfde gebeurde met de landbouwinputs
en de basisgranen; voortaan zou de boer niet meer afhankelijk zijn van de plaatselijke
grootgrondbezitters-commerçanten, maar zijn produkten tegen gegarandeerde prijzen
afzetten, in een staatsinstelling. De revolutie heeft dorpen ontwikkeld van
functionarissen en arbeiders die werkten in dit soort instellingen. De lokale
machtsstructuur werd verplaatst van de lokale landbouwburgerij naar de directeur
van de bank en de verantwoordelijken van distributiecentra en plaatselijke
staatsbedrijven, een machtsstructuur die al snel voor zichzelf begon te zorgen, door
staatsbedrijven en coöperaties te bevoordelen. Dit had een averechts effect op de
produktie van de individuele boeren. Een bewijs daarvan was het ontstaan van zwarte
voedselmarkten. Naarmate de revolutionaire structuur sterker werd en voor zichzelf
begon te zorgen, werd het interessanter om illegaal te verhandelen. Hierdoor werd
de officiële voedselmarkt ondermijnd, wat leidde tot rantsoenering in het formele
kanaal en woekerprijzen in het informele kanaal. Blijkbaar resulteerde de
revolutionaire integratiebeweging in een nieuwe vorm van uitsluiting, een uitsluiting
die zich manifesteerde in zwarte markten, het zichtbare deel van een revolutionaire
vierde wereld. Deze analyse werpt ook een heel ander licht op het IMF-recept. Een
IMF- beleid maakt slechts een onderscheid tussen staat en markt, maar in feite zijn
het juist de vrije (zwarte) markten die door het nieuwe beleid opnieuw onderworpen
worden aan de formele economie. Het Nicaraguaanse hervormingsbeleid is een
strategie om de staat en de formele bedrijfssector - een sector die allesbehalve in een
vrije marktsituatie opereert - weer nieuw leven in te blazen. Tot februari 1990 kunnen
we de coöperatieven, staatsbedrijven en staatsinstellinen als een geprivilegieerd
segment van die formele economie rekenen, daarna niet meer, en dit is het
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verschil tussen het FSLN-Adjustment en het UNO-Adjustment12. Maar beide hebben
gemeen dat ze de gezondmaking van de formele economie en haar internationale
reïntegratie betalen met de desintegratie van de overlevingseconomie van de
uitgesloten groepen in stad en platteland.
Uit het voorgaande zouden we kunnen besluiten dat de taak van de huidige
oppositie van dit land ligt in het formuleren van een beleidsalternatief dat nationale
en internationale integratie aan elkaar kan koppelen. Maar de politieke kaarten liggen
anders. In wat volgt zal ik de economische structuurhervorming in verband brengen
met de politieke samenleving.

Democratisering
Tien jaar onafhankelijkheidsdenken heeft de afhankelijkheid van de Nicaraguaan
verplaatst van de grootgrondbezitter naar de staat, en de afhankelijkheid van Nicaragua
van de internationale katoenbeurs naar een afhankelijkheid van het IMF. Het verschil
is, dat vroeger de afhankelijkheid gebaseerd was op economische groei: de revolutie
voerde dan ook voornamelijk een verdelingspolitiek. Op dit moment gaat het echter
om een afhankelijkheidsstructuur in een economische crisis. De sociale strijd gaat
niet meer over uitbuiting maar over afwenteling.
Boeren die ‘fincas’ bezetten, arbeiders, op het platteland zowel als in de stad, die
bedrijven bezetten en betogingen organiseren, mensen die hun huishoudrekeningen
weigeren te betalen... Sinds de machtsovername zijn er voortdurend sectoren geweest
die sociale strijd voerden, en deze strijd krijgt, als de politieke conjunctuur het
mogelijk maakt, een nationaal karakter, zodat heel de officiële samenleving wordt
lamgelegd.
Nochtans lijkt de economische problematiek relatief onafhankelijk te zijn van de
politieke dynamiek. De juli-staking van de sandinistische vakbond, die de hoofdstad
een halve week lang heeft herleid tot barricades en het gefluit van kogels, werd
georganiseerd op een moment dat de reële lonen een hoogtepunt hadden bereikt sinds
februari 1988. Pas vanaf de juli-staking zijn de lonen drastisch gedaald, en vielen er
ontslagen. Komt daarbij dat het protest kwam uit de hoek van de arbeiders en de
bedienden, ofschoon de grootste slachtoffers van de crisis waarschijnlijk de kleine
handelaars en de ambachtslui zijn. De meeste ontslagen van de laatste maanden
vielen bij de KMO's, die
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niet meer dan drie, vier mensen tewerkstellen13. Deze ontslagen halen echter niet de
voorpagina's en dit illustreert meteen hét probleem van de politieke
vertegenwoordiging van deze volkssectoren. Ook kan men het FSLN, de oppositie,
niet verantwoordelijk stellen voor de sociale onrust. In november werd de stabiliteit
van het land plots zwaar bedreigd door een fractie van de UNO, die, gesteund door
boerenprotest en ex-contra's, het ontslag vroeg van de hoogste
regeringsfunctionarissen. Dit soort actie zet meteen heel het politieke systeem op de
helling; blijkbaar is dit niet meer in staat om de politieke conflicten te kanaliseren.
We zouden de politieke dynamiek dus op eenzelfde manier kunnen beschrijven
als de economische problematiek: het ordewoord is hier niet meer Structural
Adjustment, maar democratisering. De regering Chamorro heeft in de eerste plaats
het land opnieuw een democratisch imago verschaft in het buitenland. Deze
internationale reïntegratie blijkt echter gebouwd op een onstabiel intern politiek
‘evenwicht’ dat balanceert aan de rand van de totale desintegratie.

Het einde van een gesubsidieerd burgerschap
De samenleving organiseren, dat was een van de hoofddoeleinden van de
sandinistische revolutie. Staat, partij en volk werden verenigd in een model dat men
een ‘participatieve democratie’ noemde, en dat de Nicaraguaan nieuwe perspectieven
bood om zich te emanciperen, om Nicaraguaans burger te worden. De revolutie heeft
het land politiek geïntegreerd. Het zijn echter deze nieuwe ‘burgers’ die nu in hun
gesubsidieerd burgerschap bedreigd worden, want de staat kan er niet meer voor
betalen. De sociale conflicten krijgen hierdoor een dubbele inhoud: het gaat niet
alleen om loonsverhoging of werkzekerheid, maar ook, en vooral, om de dreiging
uit de officiële samenleving gestoten te worden. Niet zo toevallig zijn het dan ook
niet de voorheen reeds gemarginaliseerde groepen die de fakkel van de sociale strijd
(in de demonstraties en bedrijfsbezettingen) dragen: zij hebben geen gesubsidieerd
burgerschap te verdedigen.
Het protest en het geweld van de bedreigde ‘sandinistische’ burgers valt te situeren
in de afbraak van de drie-eenheid staat-partij-model van de sandinistische revolutie,
die er steeds voor zorgde dat de verschillende conflicterende groepen elkaar niet
dienden te erkennen, als ze de staat maar erkenden. Nu die drie-eenheid verdwijnt
(de staat kan en wil ze niet meer bekostigen), verandert plots het karakter van de
sociale en politieke strijd. Het economische hervormingsbeleid ver-
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eist een ander soort burgerschap. De staat herdefinieert zijn functie: niet langer
politieke integratie, maar eerder intermediatie van economische conflicten. Nicaragua
was beroemd om zijn ‘de cara al pueblo’, wekelijkse vergaderingen tussen hoge
regeringsleiders en verschillende geledingen van ‘het volk’. De nieuwe regering zal
echter de geschiedenis ingaan als de initiatiefnemer van een sociaal-economisch
overleg dat arbeiders, boeren, grondbezitters en industriëlen voor het eerst in de
Nicaraguaanse geschiedenis aan één tafel heeft gebracht.
Het FSLN speelt in de crisissituatie nog steeds drie rollen tegelijk: die van overheid,
die van partij en die van volk. De eerste rol wordt verpersoonlijkt door het
sandinistische leger en de politie, die weliswaar beide onder overheidscontrole staan,
maar die beide ook door sandinistische kaders worden bevolkt. De tweede rol steunt
op het gegeven dat de georganiseerde samenleving nagenoeg samenvalt met de
sandinistische basis: staatsbedrijven, coöperaties, banken, distributiebedrijven... het
zijn evenzovele plaatsen waar de sandinistische vakbonden sterk staan. Tenslotte
ageert men ook in naam van ‘het volk’, in naam van iedereen die zich bekocht voelt
door het nieuwe overheidsbeleid, het abstracte ‘volk’, dat nuttig is tijdens
massamanifestaties.
Deze ambigue positie is de essentie van de crisis van de oppositie. Volk, partij en
staat zijn drie verschillende dingen, met contradictorische belangen. Een interessant
voorbeeld hiervan was de demonstratie, opgezet door de basis van het Frente Nacional
de Trabajadores, bij de start van het sociaal-economische overleg. De arbeiders waren
woedend omdat het economisch overleg toch doorging, maar zonder hen, ze braken
door het politiecordon dat het vergadercentrum moest beveiligen. Lucío Jímenez, de
voorzitter van het overkoepelende (sandinistische) FNT, arriveerde enkele ogenblikken
later, in gezelschap van de hoogste chef van de (sandinistische) politie. Na een
overtuigende politieke speech kreeg hij de massa mee, weg van het gebouw, zodat
de demonstratie zichzelf enkele uren later vanzelf ontbond. Hoewel het FSLN zich
officieel had uitgesproken tégen de ‘overlegshow’, kon het ook niet volledig achter
de arbeiders staan. Humberto Ortega, de hoogste legerleider en zowat het symbool
van de poging van het FSLN om vaste grond te houden op het politieke ganzenbord,
nam op hetzelfde ogenblik deel aan het overleg! Het FSLN mobiliseerde de bevolking
om ze uiteindelijk te kunnen demobiliseren: zo bewees men zijn politieke sterkte ín
de arena waar het
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arbeidersvolk buiten werd gehouden.14
Het concept van participatieve democratie heeft in het verleden trouwens zijn
diensten en nadelen bewezen. In 1989 heeft men de publieke sector drastisch
ingekrompen, door ca. 20.000 mensen te ontslaan, en dit zonder noemenswaardig
protest. Maar de gevolgen van dit beleid weerspiegelen zich in de verkiezingsuitslag15.
De sandinisten zijn voorlopig dus nog niet weg te denken uit de politiek, maar hun
positie is kritiek. De UNO heeft de staat, maar het FSLN de straat en de ‘civil society’.
Daarin ligt zijn politieke sterkte, maar ook zijn sociale zwakte. Politieke sterkte,
omdat staat en burgers elkaar veronderstellen om te blijven bestaan. Sociale zwakte,
ten eerste omdat heel wat groepen zich niet vertegenwoordigd voelen, ten tweede
omdat de wel vertegenwoordigde groepen geboren zijn in tijden die definitief tot het
verleden behoren. Het economische hervormingsplan stipuleert b.v. de afvloeiing
van 15.000 soldaten en 10.000 staatsbedienden en -arbeiders. Deze sectoren zijn
meteen ook de meest sandinistische. Vanuit deze optiek kan het FSLN slechts pleiten
voor ‘uitstel’ van het hervormingsplan, een standpunt dat het in het overleg uiteindelijk
gehaald heeft.

Alliantie met de uitgeslotenen
De bedoeling van de ‘overlegshow’ was ingegeven door het buitenland, dat niet wil
investeren in een politiek instabiel klimaat. In die zin is het overleg dan ook een
succes geworden. Men heeft er de fundamenten gelegd om samen te werken met de
oppositiegroepen. De sandinistische vakbond, de sandinistische boerenbond zijn nu
officieel erkend als vertegenwoordigers van een sociale groep. Dat maakt dat ze
enerzijds verantwoordelijk zullen zijn om het economische hervormingsplan aan hun
‘basis’ te verkopen, en dat ze anderzijds inspraak krijgen in de buitenlandse
financiering. De sociale vrede lijkt gered, de sociale partners komen versterkt uit de
strijd. Het feit dat de werkgeversorganisatie COSEP het akkoord niet heeft
ondertekend, weerhoudt de minister-president er niet van het akkoord historisch te
noemen, het ‘bezegelt de sociale vrede’.
Nochtans, twee weken later wordt een weg naar het binnenland gebarricadeerd.
In juli en november worden barricades gebruikt om ‘de overheid tot dialoog te
dwingen’. Nogal contradictorisch zou je zeggen: een barricade sluit de communicatie
juist af... Een weg genereert blijkbaar een asymmetrische vorm van communicatie
met de buitenwereld. Als men de ingangswegen van stadswijken of van landbouw-
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streken afsluit, zegt men eigenlijk: deze weg is voor de buitenstaanders belangrijker
dan voor ons, en daarom gebruiken we de barricade als pressiemiddel tegen hen. Een
hulpkreet was alleszins gerechtvaardigd in de vijfde regio, de kern van het protest
in november. De streek is niet alleen zwaar getroffen door de austeriteitspolitiek
inzake kredietverlening - ook voor de veeteelt, als exportsector! - zij herbergt ook
het gros van de ontwikkelingspolen van de gedemobiliseerde contra's. Dat zijn
ontwikkelingsprojecten van de categorie ‘hoe het zeker niet moet zijn’. Elke ex-contra
kreeg een terrein toegewezen, plus een maandelijks loon van 50 VS $. Resultaat:
terwijl de veehouders in de nabijgelegen bergen kampen met een tekort aan
arbeidskrachten blijven de ex-contra's in de lokale steden hangen. Een proletariaat
zonder perspectieven is de aangewezen groep om door ontevreden politici te worden
gemanipuleerd.
Deze en andere uitgestotenen, zoals b.v. de stedelijke informele sector, hebben
weinig aan een overleg tussen werkgevers, werknemers, de boerenbond en de
overheid. Ze zijn per definitie niet vertegenwoordigd, aan de samenleving hebben
zij geen deel. Het is veelbetekenend dat de novemberstaking min of meer expliciet
gesteund werd door de katholieke kerk, in de persoon van bisschop Pablo Vega. Wát
ook de inhoudelijke boodschap van die kerk mag zijn, de aanwezigheid van de kerk
in de politiek wijst op een gebrek aan democratie in het ‘normale’ politieke systeem.
Waar legale middelen in gebreke blijven om uitgestotenen te integreren, kan alleen
nog een beroep gedaan worden op morele argumenten.
Anderzijds is het duidelijk dat de politieke kant van het protest weinig te maken
had met de basisproblematiek van de uitsluiting. De UNO was een alliantie van
uitgestotenen en bourgeois-oppositie. Zoals reeds gezegd, heeft een deel van deze
laatste groep, vertegenwoordigd door de COSEP, het overlegakkoord niet
ondertekend: de sandinisten willen niet weten van een teruggave van genationaliseerde
bedrijven aan hun oude eigenaars. Zij misbruiken eens te meer de ontevredenheid
van de ex-contra's bij het nastreven van hun eigen doelstellingen. De alliantie tussen
de COSEP en de ex-contra's is echter uiterst tegenstrijdig, beiden maken aanspraak
op dezelfde grond. Van belang is ook de positie van Virgilio Godoy, vice-president
zonder portefeuille in de huidige regering. Deze frustrerende positie maakt hem tot
bondgenoot van elke fractie binnen de UNO die zich door de huidige regeringspolitiek
gefrusteerd voelt. De ex-contra's, de COSEP, de ‘Godoyistas’, het zijn drie
onafhankelijke bronnen van on-
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vrede. In november ondernamen zij een gezamenlijke actie, tégen het overleg met
de sandinistische organisaties, vóór een verandering in het beleid. Verder reikt hun
gezamenlijke alternatief niet. Dat is de fundamentele zwakheid van de UNO-coalitie.
Dit soort ad-hoc acties maakt van het politieke theater een García Márquez-story.
De politieke kopstukken, partijen, belangengroepen of gewoon personen - inclusief
sandinistische - scheppen hun eigen werkelijkheid, een wereld die weinig te maken
heeft met wat zich áchter de barricaden afspeelt.

Structural adjustment van de contrarevolutie
Er zijn gelukkig ook tekenen dat niet allen zich voor dit soort politieke
schijngevechten laten misbruiken. Tijdens de novemberstaking riep b.v. Franklin,
ex-contraleider, zijn ex-manschappen op om niet mee te spelen in het spel van de
‘politiqueros’. Franklin heeft intussen contacten gelegd met de sandinistische
boerenbond om samen ontwikkelingsprojecten op te starten.
Sandinisten en contra's vinden elkaar in hun boer-zijn. Comandante Camarón,
ex-contraleider van de streek van Wiwilí (het vroegere oorlogsgebied in het noorden
van het land), benadrukt dat de oorlog niet voorbij is; de materiële oorlog is alleen
maar een economische oorlog geworden. De vijand blijft de stad, via haar
vertegenwoordiger de staat, die de laatste zuurstof uit de noodlijdende lokale
boereneconomie knijpt om zelf het gewicht van de crisis niet te hoeven dragen, ook
al is dit op middellange termijn gezien het grote produktieve potentieel van deze
streek voor éénieder nadelig (zie noot 11, I. Aderman). Vroeger was de gewapende
contrastrijd een economisch alternatief, gevoed door de VS, een internationale opinie
en een nationale oppositie, maar na de verkiezingen verdwijnen deze drie elementen.
De contra's zijn overgestapt van het geweer en de soldij naar de koffieproduktie, en
zoeken nu medestanders in hun strijd tegen de hoge interest, de weer oprukkende
commerçanten en de erbarmelijke transportinfrastructuur. De strijd van de
sandinistische boeren is dezelfde. Wie er ook heeft gewonnen in Managua, in Wiwilí
heeft iedereen verloren.
Waar de gemarginaliseerde boeren, ex-contra's en sandinisten van Wiwilí voor
pleiten zijn echte structurele aanpassingen in het kader van een globaal
landbouwbeleid. Herverdeling van het inkomen en
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de investeringen naar hun - bij gebrek aan kapitaal - totaal onderbenutte gebied zou
op korte termijn zowel lokale welvaart als de export ten goede komen. Politiek zijn
ze - net zoals de anonieme massa van de informele sector - echter nergens echt
vertegenwoordigd. Echte democratisering, verstaan als integratie van de uitgesloten
volkssectoren, is inderdaad de noodzakelijke voorwaarde voor grondige aanpassingen
in de economische structuur. Democratie en economische structuurhervorming blijken
elkaar te veronderstellen.

Eindnoten:
1 Zie b.v. J. Bastiaensen, Nicaragua: een revolutie in crisis, in Streven, januari 1990, en Nicaragua:
veroordeeld tot democratie, in Streven, mei 1990.
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3 Toen heette dat nog Perestrojka Tropical, zie J. Bastiaensen in Streven, oktober 1988, pp. 76-79.
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munt, de cordoba oro.
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consciousness and revolutionary politics in Nicaragua 1955-1990, in Radical History Review,
nr. 48, 1990, pp. 65-87.
15 De manier waarop het FSLN, steunend op een discours van revolutie en socialisme, haar eigen
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Pater-priester, profeet-president
Jean Bertrand Aristide
Jean Pierre van Schooten
Niemand die de naam van Jean Bertrand Aristide niet kent sinds hij, op 16 december
1990, met een overweldigende meerderheid van 2/3 van de stemmen, de
presidentsverkiezingen in Haïti won. ‘Titid’, zoals hij in de volksmond heet, oefent
een onweerstaanbare fascinatie uit op de allerarmsten, bijna de totaliteit van de
Haïtiaanse bevolking. Hij doet mij onwillekeurig denken aan het standbeeld vóór
het presidentiële paleis te Port-au-Prince, van de ‘Marron Inconnu’, de negerslaaf
die, blazend op zijn ‘lambi’ (een zeeschelp), eertijds alle slaven tot verzet tegen de
Fransen opriep. Het is alsof Jean Bertrand Aristide de geschiedenis vandaag herhaalt.
Ook hij roept het volk, nog steeds een ‘slavenvolk’, op tot waardigheid en tot
bevrijding. Laat ons hopen dat het niet, zoals toen, uitloopt op een verschrikkelijk
bloedbad. Een ogenblik heeft het er naar uit gezien dat het zo zou aflopen. Op
maandag 7 januari 1991 heeft immers Roger Lafontant, een aanhanger van de gewezen
dictator Jean-Claude Duvalier, een poging tot staatsgreep ondernomen, die gelukkig
mislukt is.

Een ongewone carriere
Aristide: pater, priester, profeet, president! Voor mij geen verrassing. Vorig jaar,
juli-augustus 1989, was ik in Port-au-Prince. Anderhalve maand lang hield ik niet
op mensen van alle mogelijke strekkingen over de toestand van het land te
ondervragen, las ik wat men er in kranten, tijdschriften en verklaringen van
bisschoppen over schreef. Op een dag liep ik, geflankeerd door twee Haïtiaanse
studenten, langs de overdrukke straten en markten van de hoofdstad. Ik vroeg hen
of al deze mensen Aristide kenden. Ze bleven staan en zegden mij, in een soort extase
en met pathetische gebaren: ‘Voor hem zouden wij allen wel door het vuur lopen’.
Op dat moment had ik het voorgevoel: ‘Deze man wordt hier nog ooit president’. Al
degenen
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aan wie ik deze gissing meedeelde, o.a. aan Mgr. Paolo Romeo, de toenmalige
Pauselijke Nuntius, meenden dat dit totaal uit de lucht gegrepen was. Daar dacht
niemand aan... en nog het minst Aristide zelf.
Toch is het onwaarschijnlijke gebeurd en werd Aristide tot president verkozen.
Of hij het zover zal brengen dat hij ook nog effectief op 7 februari 1991 tot president
aangesteld wordt, is een andere vraag. Wel heeft de mislukte staatsgreep van begin
januari 1991 zijn populariteit momenteel nog vergroot. Maar zal hij blijven ontsnappen
aan degenen die het op hem gemunt hebben? Het zou de eerste keer niet zijn dat men
hem uit de weg wil ruimen. Als Jean Bertrand Aristide zolang blijft leven, zal 7
februari 1991 voor de 37 jarige ex-pater salesiaan en priester een glorievolle dag
zijn. Niet voor hem alleen, ook voor het arme en vernederde volk van Haïti, waarmede
hij zich zo graag identificeert. Een symbolische datum: op 7 februari 1986 verliet
dictator Jean Claude Duvalier het land.

Apologia pro vita sua
Vorig jaar, na zijn ontslag uit de congregatie van de salesianen, schreef Jean Bertrand
Aristide een ‘Apologia pro vita sua’: La Vérité! En Vérité!1. Een gepassioneerd en
goed geschreven boek. Jean Bertrand Aristide was inderdaad een van de meest
belovende jonge Haïtiaanse religieuzen uit zijn congregatie. Hij studeerde psychologie
aan de staatsuniversiteit van Haïti en werd er in 1979 gediplomeerd. Zijn theologische
en exegetische studies deed hij in Israël, aan de Ecole Biblique de Jérusalem en in
Canada, waar hij, te Montréal, in 1984, promoveerde. Hij spreekt verschillende talen,
Kreools, Frans, Engels, Spaans en leest Hebreeuws.

Een beroep op de bevrijdingstheologie
In La Vérité! En Vérité, vindt men alle themata terug van de Latijnsamerikaanse
bevrijdingstheologie: de evangelisatie vanuit de armen, de voorkeursoptie voor de
armen, de politieke implicaties van het geloof in een God van de armen. Men leert
er de auteur kennen als de zelfverzekerde voorstander en leider van wat men
doorgaans in Latijns-Amerika de ‘volkskerk’ noemt, en in Haïti ‘l'église populaire’.
De bekendste bevrijdingstheologen, Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez, J.-B. Metz.
Dom Aloisio Lorscheider enz. worden in La Vérité! En Vé-
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rité! geciteerd2. Ook Medellín (1968) en Puebla (1979), de twee laatste Algemene
Latijnsamerikaanse bisschoppenconferenties.
Aristide heeft het vooral over de God die hoop geeft aan de verdrukten. Want ook
na de val van dictator Jean Claude Duvalier en ondanks de afkondiging van de
democratie, is er in Haïti geen sprake van vrijheid, wordt de miserie steeds groter,
en zinkt het land weg in ellende, honger, criminaliteit en werkloosheid3.
Aristide laat opmerken dat in de jaren '85-'86, ook de kerk in hem een symbool
heeft gezien van wat zijzelf toen als ideaal voor ogen had4. Maar het duurde niet lang
of de hiërarchische kerk kreeg spijt over een mogelijke verdere identificatie van haar
positie met die van Jean Bertrand Aristide. Vanaf 1986 zal ze meer en meer afstand
nemen van de revolutionaire volksbeweging voor vrijheid5, en alles in het werk stellen
om de invloed van Aristide te neutraliseren. De argumenten waren: een verontrustende
radicalisatie van de politieke opties van de Haïtiaanse salesiaan en de verdeeldheid
die hij hierdoor in de kerk teweegbracht. Ook binnen zijn eigen congregatie en
Haïtiaanse medebroeders zaait Aristide onrust en vindt er minder en minder steun.

Een gewetensconflict
Ten slotte voelen zijn oversten zich verplicht om Jean Bertrand Aristide uit de
congregatie te weren. De doorslaggevende reden is de incompatibiliteit van de
politieke activiteiten van Aristide met zijn priesterlijk en religieus engagement. Zijn
oversten hebben hem eerst nog naar Canada willen overplaatsen6. Jean Bertrand
beweert - en ik geloof dat hij de waarheid spreekt - dat hij wél tot gehoorzaamheid
bereid was en op het punt heeft gestaan het land te verlaten. Maar de reactie van het
volk, die zijn vertrek letterlijk onmogelijk maakte7, heeft hem de ogen geopend. In
geen geval mocht hij - in geweten - verraad plegen tegenover het reeds zo diep
beproefde en verdrukte Haïtiaanse volk, schrijft hij8. Een smartelijk gewetensconflict,
te vergelijken met het probleem waarvoor P. Fernando Cardenal, in Nicaragua, heeft
gestaan. Men zal zich herinneren hoe Fernando Cardenal, tegen de uitdrukkelijke
wil in van het Vaticaan en van de generaal-overste van de jezuïeten, in de regering
van president Daniël Ortega, de functie had aanvaard van minister van opvoeding.
Hij werd toen ontslagen uit de Sociëteit van Jezus en ‘a divinis’ gesuspendeerd9.
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De weg op van de revolutie
Vanaf het moment dat Jean Bertrand Aristide geen salesiaan meer is, wordt zijn
houding er niet milder op. In La Vérité! En Vérité! heeft hij harde woorden, zowel
voor de Haïtiaanse bisschoppen, als voor zijn congregatie. Zij hebben, in feite, de
hoop van het volk gefrustreerd, de klok achteruit gezet, dé historische kans gemist
om geloofwaardig en bevrijdend, als kerk en religieuze gemeenschap op te treden.
In werkelijkheid heeft Jean Bertrand Aristide zijn eigen congregatie een weg willen
doen gaan, die in zijn ogen, de enige uitweg was voor het volk: de revolutionaire
weg, waar allen, politiek-solidair met het volk en met de ‘volkskerk’, eensgezind
mee moesten opstappen. Een gewelddadige weg? Aristide zelf zal het steeds
ontkennen. Wat er ook van zij, zijn woorden en daden worden door zijn superieuren
als opruiend geïnterpreteerd. Zijn geweten zal hij wel gevolgd hebben, bewogen door
de onmiddellijke noodsituatie van zijn volk. Ik kan mij goed voorstellen dat men
daar moeilijk kan aan weerstaan, vooral wanneer men ooggetuige is van extreme en
hemeltergende toestanden, en als de armen in u al hun vertrouwen stellen! De stem
van het evangelie leidt Jean Aristide blijkbaar langs een gans andere weg dan degene
die hij aanvankelijk als kloosterling gekozen had. De trouw aan de levende God,
zoals de trouw aan het eigen geweten, blijft altijd een mysterie. Wil je de vrede,
schrijft Johannes Paulus II in zijn boodschap voor de Dag van de Vrede, 1 januari
1991, heb dan eerst eerbied voor het geweten van elke mens!

Kerk en politiek
De weg van het kloosterleven en van het priesterschap staat evident niet buiten het
politiek engagement in de ruime zin van het woord of buiten de daadwerkelijke
solidariteit met de armsten. Jean Bertrand is er ook van overtuigd dat er geen enkele
contradictie is tussen zijn eigen concreet engagement voor de armen én zijn religieusen priester-zijn. Hij preciseert uitdrukkelijk in zijn zelfverdediging, dat hij, als
religieus of priester, geen politieke leider wil worden van het volk dat strijdt voor
zijn vrijheid10. Alle beschuldigingen van geweld, haat en klassenstrijd wijst hij radicaal
af.
Het probleem dat Jean Bertrand Aristide stelt is voor elke christen een enorme
uitdaging. Het is een vraag waarop Mgr. Oscar Arnulfo Romero, met zijn leven en
met zijn dood, een antwoord heeft willen
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geven11. Op een merkwaardige, bijna ontroerende wijze tonen de salesianen dat zij
begrip hebben voor de gewetensvraag van Jean Bertrand Aristide en voor de oplossing
die hij kiest. Dat hij rustig zijn weg moge gaan, maar niet als salesiaan. Dit schrijft
hem zijn overste in een serene brief12.
Op dit moment is bij Jean Bertrand Aristide het expliciete verlangen om een
politieke carrière aan te vangen wellicht nog niet aanwezig. Hoogstens voelt hij zich
geroepen om in het bevrijdingsproces van zijn volk een begeleidende rol te spelen.
Lang zal het nochtans niet duren of de stem van het volk zal meer van hem verlangen.
Hij zal er aan gehoorzamen. Hoe ver zal hem deze gehoorzaamheid brengen?

De bemiddelende rol van de kerk
Waar Aristide in La Vérité! En Vérité!, de polemische toon verlaat, biedt hij menig
merkwaardig inzicht aan. Gans het derde hoofdstuk, Au-delà des fausses critiques13,
over macht en kerk en over een nieuwe type van priester, verdient de volle aandacht.
Hij schrijft er o.a. het volgende over de relatie van de kerk tot de politiek:
‘Binnen de Latijnsamerikaanse context is de kerk grondig betrokken
geweest in de politieke strijd voor de bevrijding. Toch is en blijft zij
desondanks een instelling zonder expliciete politieke finaliteit en bijgevolg
zonder concreet sociaal project. Haar dynamisme en haar boodschap
bevinden zich op het kruispunt van de aardse doelstellingen: ze zijn er niet
mee verweven. (...) Op het gebied van de politieke machtsstrijd, mag de
kerk niet voorgesteld worden als een doel op zich. Ze kan hoogstens een
bemiddelende rol spelen, een eerste bewustwording aanmoedigen, het
opkomend besef van waardigheid stimuleren. Daarna zal zij een eigen
manier moeten ontwikkelen om zich solidair te tonen met de strijd van het
volk, waarvan zij, in trouw, de autonomie zal eerbiedigen. De eerste en
onmiddellijk politieke functie gaat haar, als kerk, niet echt aan en blijft
iets uitwendigs, iets bijkomstigs. Het aanwezig-zijn van de kerk bij de
volksstrijd zal er heel anders moeten uit zien. De kerk zal, van binnenuit,
dat wil zeggen, op een discrete, schier onzichtbare, deemoedige wijze,
blijven herinneren aan de ontoereikendheid van alle socio-politieke
bemoeiingen om aan de rechtmatige verzuchtingen van de gemeenschap
tegemoet te komen’14.
In een andere mooie bladzijde heeft Aristide het over ‘een nieuw priesterschap voor
een nieuwe aarde’:
‘Het priesterschap van Jezus is, naar de geest van de zaligsprekingen, niet
centripetaal, maar centrifugaal15. Het trekt niet naar zich toe, maar zet de
mensen elders op weg en verwijst naar de politieke verantwoordelijkheid
van de gemeenschap. Het is een nieuw priesterschap, helemaal gericht op
de realisatie van Gods werk in de geschiedenis van de volksstrijd en de
uitbouw van ethische projecten
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tot verdeling van rechten en goederen. Een priesterschap dat geneest en
uitzendt (Sta op en ga), dat de mensen bevrijdt uit repressieve structuren,
dat de stichting van een broederlijke gemeenschap mogelijk maakt (Ga
en doe hetzelfde)’16.

De kerk in Haiti
Er zijn nog andere bladzijden die ons doen nadenken over kerk en maatschappij.
Soms wordt de toon bijna profetisch, vooral waar Aristide het heeft over de kerk in
Haïti:
‘Ik hoop dat deze tanende kerk17 tenminste aan de meest lucide gelovigen
de mogelijkheid zal bieden om de fundamenten te leggen voor een meer
geloofwaardige, of alleszins meer nederige instelling. Allen worden wij
heden in Haïti uitgedaagd tot een nieuwe vorm van trouw, die de
voorwaarden weet te herscheppen voor een beleefd geloof in de kerk.
Vergeten wij de hoopvolle woorden niet die Leonardo Boff eens heeft
geschreven: “Een volk dat het vieren niet heeft verleerd is een volk waar
heil mogelijk voor blijft. In zulk een volk is immers niet alles verdrukt:
het is een volk dat naar zijn bevrijding opmarcheert”’18.

Besluit
Vóór mij ligt, naast La Vérité! En Vérité!, een ander boek open: Présence de l'église
en Haïti, of, hoe de bisschoppen van Haïti over de kerk spreken waarover zij als
herders zijn aangesteld19. Het corrigeert wel enigszins de door Jean Bertrand Aristide
gebruikte uitdrukking: une église sur le déclin (een tanende kerk). Eerst en vooral
ben ik getroffen door het feit dat van 1980 tot 1988 alle gepubliceerde documenten
telkens door alle bisschoppen ondertekend worden. Ze geven een merkwaardig
getuigenis van eensgezindheid, solidariteit en aandacht voor alles wat leeft in het
volk aan leed en ellende, hoop en verwachting. Wel spreken de bisschoppen
herhaaldelijk van verzoening. Maar dat is nog geen reden om hen van ‘Duvalierisme’
te beschuldigen! Op het moment dat de volksbewegingen, ongeduldiger en
machtsbewuster, het juk zoeken af te schudden van de overal nog aanwezige
‘macoutes’ (geheime politie en aanhangers van de vroegere dictators), wordt de toon
van de bisschoppelijke brieven wel veel voorzichtiger. Is hij te voorzichtig, zoals
Jean Bertrand Aristide beweert? Misschien wel. Maar men mag niet vergeten dat de
Haïtianen een gepassioneerd temperament hebben. Tot welke uiterste vormen van
geweld kan het niet leiden, als men de gemoederen opzweept? Uit goede bron vernam
ik dat Johannes Paulus II met zorg de situatie in Haïti volgt, een beetje ongerust over
het effect van een ‘onvoorzichtig’ woord dat hij in 1983, bij zijn bezoek te
Port-au-Prince, uitsprak:
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‘Hier moet absoluut iets veranderen!’
De nieuwe president, die het institutioneel apparaat van de kerk van binnenuit
kent, zal het episcopaat en de nuntiatuur ongetwijfeld niet met rust laten. Spanningen
liggen dus in het verschiet. Aristides optie voor de armen is alleszins een juist en
authentiek ‘kerkelijk’ uitgangspunt. Ik geloof ook dat Aristide, ondanks passies en
overdrijvingen, de waarheid zoekt, de waarheid zegt, of zoekt te zeggen. Maar ik
vrees dat het niet gemakkelijk zal zijn om met hem te dialogeren en dat het gevaar
niet denkbeeldig is, dat hij, voortgedreven door het succes, al te gemakkelijk de
populariteit die hij geniet zal beschouwen als een ‘goddelijke’ bevestiging van zijn
inzichten. Die volksgunst zou zich echter ook tegen hem kunnen keren, als hij niet
in staat is spoedig de behoeften van zovele armen te bevredigen, die vandaag in hem
een messiaanse bevrijder zien. Een huiveringwekkend perspectief in de chaotische
toestand waarin Haïti zich bevindt.
8 januari 1991

Eindnoten:
1 Jean Bertrand Aristide, La Vérité! En Vérité! Dossier de Défense présenté à la Sacrée
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3 O.c., pp. 4-14: scherpe analyse van de toestand.
4 ‘Non seulement le peuple, mais l'église institutionnelle elle-même se sont reconnus dans la
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justification n'avaient été apportées’, o.c., p. 107.
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ne laissait pas ma conscience en paix et les événements ont rendu impossibie mon départ, sinon
au risque de ma vie, ce qu'aucun supérieur religieux n'est en droit d'exiger’, o.c., pp. 31-33.
9 Cfr. Fernando Cardenal. Minister van opvoeding, in Streven, oktober 1984, pp. 20-31, en
Fernando Cardenal, in Streven, januari 1985, pp. 299-301.
10 ‘Aujourd'hui comme hier, ia question n'est pas de savoir si je vais abandonner le sacerdoce pour
la militance politique. Je suis prêtre, j'ai choisi de l'être, c'est ma vocation et elle a ses exigences
propres. je confesse que je suis pécheur comme tout homme, mais je veux être fidèle’, o.c., p.
45.
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Mimetisme en ontwikkeling
Toon Vandevelde
Enige tijd geleden schreef Jef Van Gerwen in dit tijdschrift over de
hongerproblematiek in de wereld1. Aanleiding daartoe was het laatste hoofdstuk van
Het rijk der schaarste van Hans Achterhuis. Daarin wordt gesuggereerd dat niets
doen uiteindelijk beter is dan voedsel-of ontwikkelingshulp geven. Immers, het
ontwikkelingsprobleem moet niet ginds maar hier worden aangepakt. Door de
accumulatiedrang hier te beperken zou men onrechtstreeks iets essentieels doen voor
de Derde Wereld. ‘Minder consumeren om minder te produceren’: dat zou het nieuwe
culturele streefdoel van onze maatschappij moeten worden. Een gelijkaardige stelling
wordt al jaren geargumenteerd in een hele reeks boeken en artikelen door de Franse
econoom Serge Latouche. ‘Faut-il refuser le développement?’ vraagt hij zich af en
het antwoord luidt ondubbelzinnig: ja2.
Volgens Latouche is het begrip ‘onderontwikkeling’ zelf reeds imperialistisch
getint. Het suggereert de superioriteit van de westerse technologie en van haar
sociaal-economische organisatievormen. De modernisering van de Derde Wereld
betekent op de eerste plaats dat alle activiteiten aldaar worden onderworpen aan de
imperatieven van de winstmaximalisering en aan de produktiviteitsnormen van de
wereldmarkt. De hele wereld wordt op die manier ge-economiseerd en
ge-uniformiseerd. Eens bestonden er duizenden verschillende culturen op de wereld,
daarvan schieten er nu nog slechts een honderdtal over. Het zijn allemaal verschillende
wijzen waarop aan de samenhang van goden en mensen, levenden en doden, planeten
en sterren, dieren, planten en stenen zin werd verleend. De individualisering van de
sociale verhoudingen, die onlosmakelijk met de Moderniteit is verbonden, vernietigt
deze diversiteit. Het binnendringen van de televisie
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tot in de meest afgelegen dorpjes van Turkije of tot in de Latijns-Amerikaanse
bidonvilles symboliseert de wereldwijde fascinatie voor het beeld van ‘het Westen’.
Latouche analyseert de relatie tussen ‘Centrum’ en ‘Periferie’ niet in termen van
uitbuiting of ongelijke ruil. Het valt immers moeilijk precies te becijferen of er een
netto-overdracht van ‘surplus’ van hier naar ginder gebeurt of omgekeerd. Indien er
al sprake is van een westers imperialisme, dan toch niet op die basis. Het is al evenmin
zinvol van een afhankelijkheidsrelatie te spreken. Van een land als Frankrijk kon
men in 1950 nog zeggen dat het een ‘economische nationaliteit’ bezat. Er bestond
een hecht netwerk van industriële en financiële interdependenties dat min of meer
samenviel met de Franse nationale staat. Wanneer Samir Amin in de jaren '60
ontwikkeling definieerde als de overgang van een naar buiten gekeerde economie
(une économie extra-vertie) naar een op zichzelf gecentreerde economie (une
économie autocentrée), dan had hij dit beeld van een nationaal industrieel weefsel
voor ogen. Tegenwoordig is de wereldeconomie zo geëvolueerd dat een land als
Frankrijk volgens de criteria van Amin een extraverte economie is geworden. Doordat
iedereen afhankelijk is geworden is het niet langer mogelijk om aan het begrip
‘afhankelijkheid’ een precieze en rigoureuze betekenis te geven3.
Latouche is wel econoom van vorming, maar zijn analyse van de
‘onderontwikkeling’ is geenszins economistisch. Er bestaat inderdaad een westers
imperialisme, maar dit manifesteert zich minder in wat wij de anderen ontnemen dan
in wat wij menen hen te moeten geven. Marcel Mauss en Georges Bataille hebben
de logica van de gift ooit heel precies uitgelegd. Het is de logica van de eer: een gift,
die niet kan worden teruggegeven, is vernederend. De asymmetrie tussen Noord en
Zuid in deze wereld bestaat juist daarin: zij menen dat zij ons, onze technologie en
onze financiële middelen nodig hebben; wij menen dat wij niets van hen te leren
hebben. De wijsheid van een sjamaan is voor ons in het beste geval exotische folklore
of een curiosum. Hoe kunnen zij hun zelfrespect en het geloof in hun eigen cultuur
bewaren als zij hun hakbijlen gaan vergelijken met de kettingzagen van de blanken?
Wanneer zij zich laten verleiden tot een vergelijking met de anti-cultuur van de
Moderniteit, dan trappen zij onvermijdelijk in de valstrikken van de nabootsing, van
het mimetisme.
De demografische explosie in de Derde Wereld heeft dit proces in grote mate
versterkt. ‘Traditionele’ of ‘primitieve’ maatschappijen slaagden er vrij goed in om
een evenwicht te bewaren tussen de be-
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volkingsaangroei, de mogelijkheden van hun omgeving en de eisen van de reproduktie
van hun cultuur. De invoering van de moderne geneeskunde, inclusief haar
wetenschappelijke anticonceptiemethodes, heeft dat evenwicht grondig verstoord.
Het mag dan al waar zijn dat de aarde technisch gesproken 50 of zelfs 100 miljard
mensen kan voeden, toch zal die massificatie uiteindelijk de traditionele
solidariteitsverbanden aantasten of minstens herdefiniëren.
De analyses van Latouche en Achterhuis van de logica van de verwestersing van
de wereld zijn intellectueel aantrekkelijk voor wie sceptisch staat tegenover het
groeifetisjisme dat overal in onze vereconomiseerde wereld is binnengesijpeld. Is er
inderdaad geen inconsequentie in het feit dat zovele westerse intellectuelen wel inzien
dat de grenzen van de groei in de westerse industrielanden zijn bereikt, maar dat men
er tegelijk van uitgaat dat economische ontwikkeling een ‘must’ is voor het Oostblok
en de Derde Wereld? Latouche en Achterhuis willen zich loswerken uit de sympatieke,
maar naïeve humanistische visie, die hals over kop wil gaan helpen waar er nood is.
Zij proberen het ‘ontwikkelingsprobleem’ te demystifiëren. Ontwikkeling vernietigt
cultuur. Zij uniformiseert en homogeniseert, bijvoorbeeld door algemeen-geldende
normen van produktiviteit en concurrentie aan de hele wereld op te leggen.
Vroegere culturen beschouwden zichzelf steeds als uniek. Andere volken met
andere waarden werden meestal als inferieur beschouwd. Zo vonden de oude Grieken
dat de Perzen maar barbaren waren en de Scythen, die eters van rauw vlees, nauwelijks
mensen. In het hiërarchische wereldbeeld, dat zo typisch is voor alle niet-moderne
maatschappijen bestaan er nog onherleidbare verschillen. De Moderniteit daarentegen
heeft van de wereld één dorp gemaakt. Hiërarchieën verwijzen nog slechts naar
graadsverschillen. Er is een gemene maat ingesteld: het BNP per hoofd, het
energieverbruik per inwoner of het aantal televisietoestellen per duizend mensen.
De algemene vergelijkbaarheid van mensen en landen is een volstrekt nieuw gegeven,
dat hele maatschappijen ontwricht. Het massatoerisme is hiervan een spectaculair
voorbeeld, waarbij wij allen betrokken zijn. Terwijl de regels van de keuze van
huwelijkspartners - door de familie eerder dan door de individuen - in traditionele
of primitieve maatschappijen veelal bijzonder strikt en complex waren, vallen hele
volkeren nu ten prooi aan veralgemeende prostitutie.
Achterhuis en Latouche analyseren. Zij proberen een lucide beeld van de ware
inzet van het ontwikkelingsprobleem te construeren. Zij
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weigeren hierbij enig practisch perspectief te bieden. Achterhuis beveelt zelfs aan
alle hulp stop te zetten en eenvoudig niets te doen. Volgens Latouche beantwoordt
de vraag om realistische voorstellen tot verandering niet aan een eis van het denken
zelf, maar aan de pragmatische obsessie van de technocratische wereld. Hij stelt
enige hoop in de spontane evolutie van de informele sector. Hij hoopt nl. dat sommige
eilandjes in de grote archipel van het informele zich aan de verleiding van het
mimetisme kunnen onttrekken.
Westerse experten vertellen de slachtoffers van de ontwikkeling voortdurend dat
een terugkeer naar het verleden onmogelijk en ook niet wenselijk is. De Indianen
van het Amazonegebied of de Kanaken in Frans Nieuw Caledonië zijn daar nochtans
veel minder van overtuigd. Zij weigeren vaak hun verleden uit te wissen. Zij leggen
zich niet neer bij de zogezegde onomkeerbaarheid van de technische en economische
evolutie, maar zij proberen de erfenis van hun cultuur te bewaren in de maalstroom
van de Moderniteit. Latouche verwijst in dat verband naar de vitaliteit van de
bidonvilles van de steden in de Derde Wereld. Deze mensen zijn geen passieve slaven
van de moderne produktie en consumptie. Zij zijn creatief in de volle zin van het
woord. Met de afval van de industriële beschaving en de culturele residuen van de
traditionele gemeenschap vormen zij hun eigen universum. Zij nemen wel bepaalde
objecten van de Moderne maatschappij over, maar niet haar kenmerkende wijze van
denken en evenmin haar doelstellingen. Maximering van nut of rijkdom,
competitiviteit en technische efficiëntie zijn minder belangrijk dan het onderhouden
van goede relaties met familie, verwanten en vrienden.
Het probleem is dat niet alleen de informele sector zelf, maar ook de verwachtingen,
die Latouche erin stelt overwegend negatief worden gedefinieerd. De informele sector
is een mengelmoes van activiteiten die aan de economische normen ontsnappen:
‘L'informel est un cas de délinquance envers la raison économique’4. Het is niet
zozeer een atypische dan wel een onzichtbare realiteit. Men ziet wel de ontelbare
schoenmakers, schoenpoetsers, kleermakers, voddenrapers, bedelaars en verkopers
allerhande in de straten van overbevolkte steden. Men ziet ook wel dat de informele
sector tewerkstelling, inkomen en produktie genereert. De overheid probeert deze
bedrijvigheid te kanaliseren door administratieve maatregelen of politiereglementen,
maar toch is dit alles onvatbaar vanuit de denkschema's van de Moderniteit: niet
wettelijk, maar ook niet onwettelijk, want buiten het enige kader waarin legalisering
zin heeft, dat van de mo-
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derne rechtsstaat namelijk. De activiteiten in deze sector worden bepaald door de
dwang om te overleven, zij het niet slechts in de biologische zin van het woord. De
economische logica blijft er immers ondergeschikt aan het sociale. Men streeft er
niet naar een maximale, maar slechts naar een voldoende hoeveelheid goederen om
goed te leven.
Latouche waarschuwt tegen de pogingen van goedwillende ontwikkelingshelpers
die het informele willen normaliseren door het te gebruiken als vertrekpunt van een
‘alternatieve’ ontwikkelingsstrategie. Ook zij zien het informele louter negatief.
Volgens hen ontbreekt het deze sector aan kapitaal, infrastructuur en rationaliteit.
Op die manier introduceren zij sluipenderwijze het mimetisme in een segment van
de samenleving dat nog niet door de waarden van de Moderniteit is aangetast.
Hierbij rijzen m.i. verschillende vragen. Zien degenen die in de informele sector
(moeten) leven deze toestand zelf wel als iets anders dan een overgangssituatie? Is
de strategie van het niets doen in dit opzicht geen gemakkelijkheidsoplossing? Die
strategie omzeilt namelijk de concrete problemen waarvoor de verantwoordelijken
van nietgouvernementele organisaties staan bij het uitstippelen van hun beleid. Wie
aan ontwikkeling probeert te doen, maakt zich allicht medeplichtig aan etnocide,
maar wie weigert iets te doen, vergeet dat het voor-kapitalistische paradijs al lang
verloren is. Kolonialisme en mimetisme hebben de premoderne vormen van socialiteit
grondig ontwricht zonder enige garantie dat de weldaden van de economische groei
ooit in het verschiet komen voor de slachtoffers van deze ‘ontwikkeling’. In deze
aangelegenheid heeft iedereen vuile handen, ook wie niets doet.
De analyses van Latouche en Achterhuis bezitten ongetwijfeld een grote coherentie,
maar zij behoren tot het soort wetenschap waarvan Aristoteles zei dat zij slechts op
het algemene betrekking heeft. Er zijn echter ook mensen die in situaties verkeren
waarin zij moeten handelen. De even ‘zuivere’ als radicale inzichten van de critici
van het ontwikkelingsdenken zijn voor die mensen van even weinig nut als de
theorieën van de ongelijke ruil van surplustransferten of van de ‘dependencia’. Wat
deze mensen nodig hebben, is veeleer de aristotelische phronèsis, de practische
wijsheid die toelaat te handelen in concrete, particuliere gevallen. Wie ooit landen
van de Derde Wereld heeft bezocht en wie zijn ogen en oren wijd open heeft gezet,
weet dat er geen eenvoudige oplossingen bestaan voor de problemen al-
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daar.
Neem het voorbeeld van de voormalige Belgische kolonie Rwanda, een overbevolkt
landje, dat nu 7 miljoen inwoners telt, waarvan er meer dan 90% in de landbouw
werken. Met gemiddeld 8 kinderen per gezin zullen er in het jaar 2025 18 miljoen
inwoners zijn. Er is reeds honger in sommige streken van Rwanda en er zal er
ongetwijfeld nog veel meer komen. Als je die mensen helpt, dan maak je hen
afhankelijk en dreig je de inlandse structuren van voedselproduktie en -verdeling te
vernietigen. Maar wat betekent ‘niets doen’ in zo'n land? Stel dat de
ontwikkelingshelpers zich terugtrekken, de informele sector zal dat ongetwijfeld wel
op een of andere wijze opvangen, maar tegen welke prijs? Er valt bijvoorbeeld niet
te verwachten dat spontaan op korte termijn een antwoord wordt gevonden op het
reusachtige AIDS-probleem in dit land. Tenzij men zo cynisch is om de
AIDS-besmetting zelf als een malthusiaanse oplossing voor het
overbevolkingsprobleem te zien. Het ligt voor de hand dat men programma's van
geboortebeperking op touw zet. Maar dat is precies hetgeen waarop de experten het
minst vat hebben! Kinderen zijn in Zwart Afrika een soort levensverzekering. De
individuele (of familiale) rationaliteit, bekrachtigd door een heel universum van
waardebelevingen, wijkt op dit punt zo ver af van de maatschappelijke rationaliteit
dat dit probleem gewoonweg niet beheersbaar is vanuit enige ‘realistische’
technocratische strategie.
De verdienste van Achterhuis en Latouche ligt ongetwijfeld hierin dat zij de illusie
doorprikken dat men de ontwikkelingsproblematiek onder controle kan krijgen door
er meer financiële middelen in te stoppen: 0,7% van ons BNP of nog meer. De
Rwandezen hebben geen enkel probleem om een ziekenhuis bij te (laten) bouwen,
om een landbouwproject te beginnen of een nieuwe weg te laten aanleggen. Zij weten
de buitenlandse donors tegen elkaar uit te spelen en organiseren een soort concurrentie
tussen Duitsers, Canadezen, Fransen, Chinezen en Belgen waarbij degene die bereid
is het meest te geven het project toegewezen krijgt. Er is dus in zeker opzicht geld
genoeg voor de ontwikkeling van Rwanda. Wanneer dit voor de oppervlakkige
toeschouwer vaak anders lijkt, dan zijn daar verschillende redenen voor. Op de eerste
plaats is ontwikkeling in welk land ter wereld ook nog iets anders dan het bouwen
van een ziekenhuis of het opzetten van een landbouwproject. Het is bekend dat slechts
een minieme fractie van het staatsbudget van de Afrikaanse landen, meestal minder
dan 5%, naar de landbouw gaat. Ontwikkeling betekent voor
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de heersende elite altijd ook dat men kan beschikken over de gadgets van de
ontwikkeling: een nationale luchthaven en luchtvaartmaatschappij, een autoweg van
het presidentieel paleis naar die luchthaven, luxueuze ambassades in het buitenland
en een overbevolkte bureaucratie in de hoofdstad. En, die symbolen van de
ontwikkeling, tegelijk produkten van het mimetisme, kosten geld!
Op de tweede plaats is er altijd geld tekort om de werkingskosten van ziekenhuizen
of het onderhoud van pas aangelegde wegen te verzekeren. De donoren zijn op dit
vlak niet vrijgevig. De resultaten zijn hier immers minder spectaculair! Het is moeilijk
denkbaar dat dit soort uitgaven ooit door giften kan worden opgevuld. Als de Belgen
er nog nauwelijks in slagen hun eigen ziekteverzekering te financieren, hoe zouden
zij er de sociale zekerheid van al was het maar een klein landje als Rwanda kunnen
bijnemen?
Tenslotte mag men niet vergeten dat de organisatie zelf van een goede
gezondheidszorg of van een degelijk onderwijssysteem vaak moeilijker is dan hun
financiering.
Economen weten dat de allocatie van de middelen in die omstandigheden niet
bijzonder efficiënt kan gebeuren. Dat de lekken bij de besteding van
ontwikkelingsgelden bijzonder groot en van zeer diverse aard zijn, is een gegeven
dat reeds overvloedig werd gedocumenteerd. Zelfs als die lekken grotendeels gedicht
werden, dan zou die meer efficiënte ontwikkelingshulp de wortel van het kwaad, het
mimetisme, eerder aanwakkeren dan afremmen.
Ik denk niet dat de theorieën van Achterhuis en Latouche noodzakelijkerwijze een
verwerping inhouden van al wat in Afrika of Latijns-Amerika gebeurt aan
‘ontwikkelingshulp’. De herbebossings- of anti-erosieprojecten in Rwanda
bijvoorbeeld zijn zonder meer positief. Indien men belang hecht aan het behoud van
een waarachtige culturele diversiteit in deze wereld, dan moet men ermee rekening
houden dat projecten die de bestaande en vaak gehavende sociale verhoudingen
verstevigen, heel schaars zijn. Het absorptievermogen van financiële middelen die
in dit perspectief zinvol kunnen worden besteed in een land als Rwanda bijvoorbeeld
is uiteindelijk heel klein. Niet te verwonderen dat de Derde Wereld nu al vol staat
met ‘witte olifanten’, grootschalige industriële complexen die staan te roesten of die
ver onder hun capaciteit werken en in grote mate door de overheid worden
gesubsidieerd5. Blijkbaar heeft men het dynamisme van ons technologisch en
economisch groeimodel overschat. Het volstaat niet het zaad van de ontwikkeling
uit te strooien opdat die ook werkelijk
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op gang zou komen. Hier en daar lukt het wel eens, maar men mag niet vergeten dat
al die geaborteerde pogingen tot ontwikkeling ook verschrikkelijk veel slachtoffers
hebben gemaakt: mensen die uit hun sociale structuren werden losgerukt of die hun
eenvoudige bestaansmiddelen verloren zagen gaan. In het licht van die ervaringen
kan men de analyses van Achterhuis en Latouche toch maar beter ernstig nemen.

Eindnoten:
1 Jef Van Gerwen, Honger, een exportprodukt?, in Streven, januari 1989, pp. 306-317.
2 S. Latouche, Faut-il refuser le développement?, P.U.F., Paris, 1986; L' occidentalisation du
monde. Essai sur la signification, la portée et les limites de l'uniformisation planétaire, La
Découverte, Paris, 1989; La planète des naufragés. Essai sur l'après-développement, La
Découverte, Paris, 1990.
3 S. Latouche, Peut-on parler de nationalité économique pour la France? in Economies et Sociétés,
Hors Serie no. 32, août 1989, pp. 35-55.
4 S. Latouche, La planète des naufragés.
5 Zie bijvoorbeeld J. Bastiaensen, Nicaragua, revolutie in crisis, in Streven, januari 1990, pp.
292-301.
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Forum
Ignatiaanse inspiratie
Erik de Smet
Ter gelegenheid van hun feestjaar publiceerden Vlaamse en Nederlandse jezuïeten
twee boeken over en rond de ignatiaanse spiritualiteit. Een groepje jongere jezuïeten
(variërend in leeftijd van 29 tot 41) schreef de bundel God in heel de schepping.
Jonge jezuïeten over de inspiratie van Ignatius van Loyola. De redactie van het
spiritualiteitsblad Cardoner stelde een bundel, Verwondering en verlangen, samen
met bijdragen die tussen 1981 en 1989 in hetzelfde tijdschrift verschenen1.
Het eerstgenoemde boek wil na een overzicht van Ignatius' leven een inleiding
bieden op de kern en het fundament van de Geestelijke Oefeningen (een artikel van
de mathematicus-theoloog Jacques Haers voor wie wil doorbijten tot de harde en
zuivere kern van de spiritualiteit), op de ignatiaanse manier van bidden, op het begrip
‘onderscheiding’ en hoe dit door mensen wordt beleefd. Een deel van het boek bestaat
uit enkele getuigenissen van jezuïeten in verschillende levensomstandigheden
(werkzaam bij Aids-patiënten, vluchtelingen en in een ziekenhuis). Beide uitgaven
willen eerst en vooral een beeld geven van het eigene van de jezuïeten-spiritualiteit.
De ignatiaanse spiritualiteit heeft drie sleutelbegrippen: de contemplatie-in-de-actie
(dat sterk wordt benadrukt in God in heel de schepping), de
onderscheiding-der-geesten (d.w.z. onderkennen wat er zich in het eigen gemoed
afspeelt) en de keuzen die de volwassen gelovige dient te maken om in de
kerkgemeenschap te staan.
In de Geestelijke Oefeningen geeft Ignatius vanuit zijn eigen ervaringen tijdens
zijn ziekte en bekering enkele ‘Regels voor de onderscheiding’. Rob Faesen bespreekt
deze notities in God in heel de schepping nauwkeurig en met veel gevoel. Bij alles
wat Ignatius hierover zegt, zo schrijft hij, staat er één ding als een paal boven water:
geen enkele regel of aanwijzing is op zichzelf belangrijk. Veel belangrijker is de
unieke manier waarop de Schepper met ieder individueel mens omgaat. Daar is nooit
een regeltje voor te geven - God is oneindig vindingrijk (p. 100).
Peter McVerry, in zijn bijdrage in Verwondering en Verlangen2, ziet naast een
terugkeer naar de bronnen en de waardering voor de bijdrage van de psychologie
(hoe het onbewuste in de mens werkt en de vrijheid van de keuze conditioneert) nog
een derde belangrijke en vernieuwende ontwikkeling in de lezing van de Geestelijke
Oefeningen: een groeiend bewustzijn van de werkelijkheid en de betekenis van de
structurele zonde. Op grond van de ervaring van structuren die het lijden van anderen
in stand houden en een sociale analyse, die hem in staat stelt de oorzaken van het
onrecht beter te begrijpen, en tenslotte een reflectie op zijn eigen waarden en attitudes
dient de volwassen gelovige enkele - liefst radicale - beslissingen te nemen in verband
met zijn eigen verantwoordelijkheid. In een andere bijdrage richt Jef Van Gerwen
de dynamiek van de G.O. naar de maatschappij met haar structuren en organisaties.
Toch is er geen expliciete zending ‘vanuit’ de Geestelijke Oefeningen ‘naar’ de
structurele rechtvaardigheid, maar het begrip rechtvaardigheid zit er
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vanaf de aanvang in. De Oefeningen blijven niet beperkt tot het retraitekader, maar
richten zich op het permanente zoeken naar de Geest, en het onderscheiden van de
geesten, in wetten, organisaties, vergaderingen en beleid.
De 26 auteurs geven in hun verschillende bijdragen allen een eigen visie op hun
innerlijke beleving van de ignatiaanse spiritualiteit. De dertig bijdragen lijken dan
ook fragmentair, maar uiteindelijk spreken zij in diepere zin over dezelfde ervaring.
De accenten en nuances verschillen wel duidelijk. Het lijkt alsof er in de bundel
Verwondering en verlangen meer aandacht is voor maatschappelijke structuren, maar
wie goed leest herkent ook in de andere bundel de sterke maatschappelijke
betrokkenheid van de jezuïeten. De taal van de jongere jezuïeten lijkt religieuzer dan
die van hun oudere medebroeders, maar dit doet geen afbreuk aan de getuigeniswaarde
van beide bundels. Zo zijn er vele nuances herkenbaar, die toch samen een beeld
geven van mensen die hun leven naar God durven richten. Het fragmentaire karakter
van beide boeken weerspiegelt allicht het individualisme dat eigen lijkt te zijn aan
jezuïeten, een individualisme evenwel dat gericht staat op Iemand die de enkeling
overstijgt.
In het boeiende en ietwat provocerende laatste hoofdstuk Met Ignatius op
postmoderne wegen van de bundel God in heel de schepping, plaatst Jan Koenot de
spiritualiteit van Ignatius in de huidige westerse samenleving. Hij meent dat die
spiritualiteit een hulp kan zijn voor wie wil proberen evangelisch te leven ‘zonder
de huidige wereld te verdoemen’3. De kerk staat voor tal van uitdagingen op
institutioneel (priesterbeeld, ambt, diensten), doctrineel, catechetisch, sacramenteel
en ethisch vlak. De vraag is hoe kerk en gelovigen verder zullen omgaan met de
postmoderne werkelijkheid. Sommigen trachten te vluchten in een traditionalistische
terugkeer of vormen met gelijkgezinden een eigen progressieve groep. Velen worden
onverschillig en vermijden elke betrokkenheid bij de kerk als gemeenschap (p. 165).
Jan Koenot vraagt zich af of er in deze context sprake kan zijn van postmoderne
jezuïeten. Ook zij ontsnappen, net als alle gelovigen, niet aan het postmodernisme.
In de kerk van vandaag is er een veelheid van stijlelementen van verschillende
oorsprong en ook bij de jezuïeten is daarvan iets te merken. De ignatiaanse
spiritualiteit moet echter niets hebben van kritisch-rationeel cynisme noch van
emotioneel fanatisme (p. 172). Zij wil een bijdrage leveren tot het
onderscheidingsproces waar onze tijd door moet. Er is immers geen tegenstelling
tussen spiritualiteit en postmodernisme, tussen liefde voor de kerk en dienst aan de
wereld, tussen de Liefde voor Christus en de verantwoordelijkheid van de mens voor
hen die in dezelfde historische situatie leven.
Twee verschillende boeken en twee generaties van auteurs die met eigen klemtonen
durven getuigen van wat hun leven zin geeft en door wie zij worden gestuwd.
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Recente interpretaties van de jodenuitroeiing (IV)
Gie van den Berghe
Rassenhygiene
De geschiedenis van de artsen in het Derde Rijk moet in een bredere sociaalhistorische
context geplaatst worden. Dat was de doelstelling van het colloquium dat het Institut
für Zeitgeschichte in 1987 organiseerde en waarop historici, antropologen, genetici,
psychiaters en psychologen de dienst uitmaakten (Medizin in Nationalsozialismus,
Oldenbourg, München, 1988).
De sociaal-politieke invloed van de geneeskunde nam in de 19e eeuw sterk toe.
De staat bemoeide zich in toenemende mate met de gezondheid van zijn onderdanen,
sociale problemen werden steeds vaker in medische termen gedefinieerd. Van de
rassenhygiëne werd verwacht dat ze een oplossing zou brengen voor het ‘sociale
probleem’, de eliminatie van mensen die niet pasten in de industriële maatschappij,
de onproduktieven.
De opkomst van sociaal-darwinisme en eugenetica hing samen met het ontstaan
van de welvaartstaat. Ze leken een antwoord te bieden op kwalijke gevolgen van
industrialisering en urbanisering (kleine gezinnen, chronische ziekten, alcoholisme,
geslachtsziekten, tuberculose). In de jaren twintig werd de eugenetica, ook ter
linkerzijde en niet alleen in Duitsland, gezien als een moderne manier om de geplande
welvaart te realiseren. Bepaalde wetten en maatregelen uit het nazi-regime liggen in
het verlengde van deze ontwikkeling.
Enkele deelnemers aan het colloquium hebben het over de Endlösung der sozialen
Frage. Sommigen beschouwen het antisemitisme als een propagandistische drijfriem
om de aandacht af te leiden van het werkelijke nazi-project, de vernieuwing van het
Duitse volk door uitschakeling van allen die niet in de pas liepen. Dat lijkt me een
bedenkelijke hypothese. Joden en zigeuners werden systematisch uitgeroeid,
‘asocialen’, Jehovagetuigen en homoseksuelen niet.
Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog laat de verstrengeling van
antropologie, genetica, racisme en antisemitisme zich maar moeilijk verdringen uit
het bewustzijn. Zo ook bij Peter Becker die een leerstoel menselijke erfelijkheidsleer
bekleedt die ooit ingenomen werd door een van de grondleggers van de rassenhygiëne.
In Zur Geschichte der Rassenhygiene (Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1988) vraagt
Becker zich af wat zijn voorgangers bezield heeft. Hij ontleedt de biografie en leer
van zes eugenetici die in de eerste decennia van onze eeuw de ideologie van het
Derde Rijk hebben voorbereid, zij het grotendeels ongewild. Dit erudiet boek legt
de fatale dynamiek bloot van wetenschappers die zich omnipotent wanen.
De Duitse grondleggers van de rassenhygiëne waren dromers, idealisten,
wereldverbeteraars, verkondigers van een nieuwe heilsboodschap. Geen racisten of
antisemieten, al hebben zij die de antisemitische nazi-politiek nog hebben meegemaakt
er nimmer tegen geprotesteerd. Ze breidden het biologisch ‘natuurlijke
selectie’-principe uit tot de sociaal-culturele sfeer, wilden de mensheid verbeteren
door doelmatige selectie. Omdat ze een tegenspraak zagen tussen bescherming van
zwakken en vervolmaking van het ras keerden ze zich tegen liefdadigheid,
geneeskunde en verbetering van levensomstandigheden. Dergelijke maatregelen
verstoren de natuurlijke selectie en schaden het ras. Ook schadelijk was dat het
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gebruik maakte van geboorteregeling. Ze bedachten verbijsterende en ingenieuze
oplossingen. Sterilisatie van zwakken en
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ongeschikten, ‘euthanasie’ voor mismaakten, huwelijken voor de duur van de
voortplanting (Zeitehe), kunstmatige inseminatie op eugenetische gronden. Om de
meest ‘waardevolle’ individuen tot grotere voortplanting te bewegen, werd een
kwalitatieve bevolkingspolitiek uitgewerkt, belastingvermindering a rato van aantal
kinderen en sociale klasse (de procentuele vermindering steeg met het inkomen).
Sommigen probeerden de strijd om de overleving te verleggen van de persoon naar
de kiemcel. Vele ideeën werken nu nog door of steken weer de kop op.
Een enkele, Fritz Lenz, voegde zich zonder bezwaar naar de politieke realiteit. In
1931 al liet hij zich lovend uit over de nationaal-socialistische beweging die zijn
rassenhygiënische dromen kon realiseren.
Lenz werd na de oorlog niet verontrust. In 1953 sprak hij zich voor het eerst weer
publiek uit over de genetica die volgens hem doel- en waardenvrij is. Middelen zijn
goed noch slecht, dat hangt af van hun toepassing. Lenz repte met geen woord over
de verantwoordelijkheid van wetenschappers, genetici en eugenetici die de
nationaal-socialistische ideologie voorzien hebben van een belangrijk theoretisch
fundament. Hij vroeg zich evenmin af of vooraanstaande wetenschappelijke
onderzoekers zich mogen onttrekken aan de publieke discussie over de politieke,
economische en andere gevolgen van hun onderzoek.

Waardenvrije wetenschap?
Velen beweren dat de ‘nazi-geneeskunde’ geen uitstaans had met ‘echte’ geneeskunde
en wetenschap. Lifton bijvoorbeeld verkondigt dit impliciet. De resultaten van de
medische experimenten in de kampen zouden dan ook van nul en generlei waarde
zijn. Stellingen die kritisch worden onderzocht in Menschenversuche (Rainer
Osnowski (ed.), Kölner Volksblatt Verlag, Köln, 1988).
Wat op een bepaald moment voor wetenschappelijk doorgaat wordt bepaald door
de wetenschappelijke gemeenschap van dat moment. De nazigeneeskunde was volgens
het paradigma van de eerste helft van onze eeuw wetenschap. Ze was noch een breuk
met het verleden, noch een dwaling van enkelingen die in 1945 definitief werd
afgesloten. Ze was een exponent van de reductionistische natuurwetenschappelijke
geneeskunde die zich als ideologievrij voordoet.
Zinloze medische experimenten waren de uitzondering, niet de regel. Dat verklaart
dat er sinds 1947 een medischethische discussie bestaat over de vraag of de
onderzoeksresultaten mogen gebruikt worden, of eerbied voor de slachtoffers dat
niet verbiedt (‘Proefkonijn’ Walewska overtuigde er zich al in Ravensbrück van dat
haar leed een goed doel kon dienen, dat de medische kennis vergroot kon worden).
Een bevreemdende discussie als men weet dat bepaalde onderzoeksresultaten nog
steeds gebruikt worden, als men bedenkt dat zonder die nazi-experimenten de
ruimtevaarttechniek en -fysiologie nooit zo'n vaart zouden hebben gekend. De jacht
op nazi-experten, hun materiaal en onderzoeksresultaten werd geopend voor de oorlog
beëindigd was. De middelen die de Amerikaanse geheime dienst daarbij ter
beschikking stonden waren tien keer groter dan die van het tribunaal dat in Neurenberg
moest oordelen over enkele nazi-dokters. Toen in augustus 1947 het vonnis werd
geveld was actie Paperclip bijna afgerond. Die actie haalde 765 nazi-wetenschappers
naar de VS (Tom Bower, The Paperclip Conspiracy, Michael Joseph, London, 1987).
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Hetzelfde gebeurde met de resultaten van experimenten met biologische
oorlogsvoering die Japan tussen 1932 en 1945 liet uitvoeren op Chinese burgers en
geallieerde krijgsgevangenen (zie Peter Williams, Unit 731, Free Press, Londen,
1989).
De hoogstaande morele code die de rechters ondanks alle tegenwerking opstelden
om onmenselijke experimenten op mensen te voorkomen, de Neuren-
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berg-codex, werd door latere verklaringen van de wereldartsenbond (Helsinki, 1964
en Tokyo, 1975) afgebouwd.

Oorlogsmisdadigers, vroeger en nu
Adolf Eichmann erkende op zijn proces (Jeruzalem, 1961) één schuld:
gehoorzaamheid. Hij werd het prototype van de bureaucraat-moordenaar, de
Schreibtischtäter die moordt via telefoontjes, die geen bloed kan zien. Maar Eichmann
was meer dan een gehoorzaam ambtenaartje, hij bedacht middelen om nog meer
joden te pakken te krijgen.
In Le procès Eichmann (Complexe, Bruxelles, 1989) ruimt Annette Wieviorka
veel plaats in voor de politieke en geschiedkundige betekenis van dat proces. De
beslissing om Eichmann te ontvoeren en een groots proces te organiseren was politiek.
De Israëlische regering zag het als een middel om de nationale en internationale
cohesie van de joden te versterken.
Wieviorka herneemt en beantwoordt een aantal juridische en morele vragen die
tijdens het proces aan de orde kwamen en waarover ook nu nog misvattingen bestaan.
De reportages die Hannah Arendt aan het proces wijdde (gebundeld en uitgegeven
in 1963, Eichmann in Jerusalem) lokten vooral in joodse kringen felle polemieken
uit. Arendt heeft nooit beweerd dat de joden zich niet verzet hebben, maar ze heeft
de Joodse Raden ervan beschuldigd meegewerkt te hebben aan de vernietiging van
het Europese jodendom. En daarvoor baseerde ze zich uitdrukkelijk op Raul Hilberg
(zie G. Van den Berghe, Raul Hilberg en de vernietiging van het Europese jodendom,
Streven, december 1989, p. 230-231). Wieviorka toont aan dat de collaboratie van
Joodse Raden weinig of geen rol speelde voor het uiteindelijke lot van joodse
gemeenschappen en vraagt zich af waarom de passieve toeschouwers niet van
collaboratie worden beschuldigd.
Het Eichmann-proces en de polemieken die ermee samenhingen gaven het
Holocaustonderzoek een beslissend elan. Maar de publieke opinie in Israël werd er
niet echt door beroerd. Het proces tegen John Demjanjuk (Jeruzalem, 1987-1988),
vijfentwintig jaar later, kreeg wél veel belangstelling. De veroordeling van de
onbetekenende Demjanjuk werd, anders dan die van SS-kopstuk Eichmann, op
vreugdekreten onthaald. Het politiek-ideologisch-emotioneel belang van de Holocaust
is enorm gestegen.
John Demjanjuk, een Oekraïener die in 1951 naar de VS was geëmigreerd, werd
een tiental jaar geleden in Cleveland herkend als Ivan de Verschrikkelijke, een
Oekraïener die nazi's had geholpen bij de massamoord in Treblinka. Demjanjuk
loochende maar werd uitgeleverd aan Israël.
De identiteit van Demjanjuk als Ivan berust uitsluitend op verklaringen van
overlevenden. Daarom contacteerde Demjanjuks verdediger Elisabeth Loftus, een
vermaard getuigenis-deskundige. Zij weigerde evenwel als expert te getuigen omdat
haar directe omgeving haar duidelijk maakte dat zulks, gezien de enormiteit van de
misdaad, onaanvaardbaar was. Willem Wagenaar, een Nederlands expert, aanvaardde
de opdracht wel. In november 1987 getuigde hij dat ‘gegeven de gebrekkig
uitgevoerde identificatieprocedures de kans niet te verwaarlozen was dat als
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Demjanjuk niet Ivan zou zijn, hij toch als zodanig zou worden geïdentificeerd’. Het
gerechtshof verwierp zijn getuigenis als irrelevant omdat het er a priori van overtuigd
was dat overlevenden zich niet kunnen vergissen.
In Identifying Ivan (Harvester/Wheatsheaf, New-York, 1988) maakt Wagenaar
duidelijk dat de vele blunders in de identificatieprocedure het onmogelijk hebben
gemaakt ooit te weten of Demjanjuk en Ivan een en dezelfde persoon zijn, behalve
indien Demjanjuk zelf uitsluitsel zou bieden.
Wagenaar stelt de betrouwbaarheid
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van herinneringen over gruwelijke gebeurtenissen, decennia later, niet in vraag, maar
toont aan dat het dogmatische standpunt over de onfeilbaarheid van het
getraumatiseerde geheugen moet worden verlaten.
Dat Eichmann voor zijn rechters is verschenen heeft veel te maken met het
opsporingswerk van Simon Wiesenthal. Wiesenthals memoires (Geen wraak maar
gerechtigheid, H.J.W. Becht, Haarlem, 1989) bevatten gelukkig meer dan de
detective-achtige verhalen over opsporingen en arrestaties van oorlogsmisdadigers
die we al kenden uit Moordenaars onder ons (1967). Hij bericht uitvoerig over
diplomatiek gekonkel, tegenwerking uit de meest onverwachte hoeken, conflicten
tussen actuele politieke doeleinden en gerechtigheid. Hij gunt ons een blik achter de
schermen van de Waldheim-affaire, hoe lichtzinnige beschuldigingen van het World
Jewish Congres aan het adres van alle Oostenrijkers het antisemitisme terug deden
oplaaien. Wiesenthal kant zich tegen dergelijke veralgemeningen en particularisme.
Hij verhaalt over de grote voorvechter van de uniciteit van de Holocaust, Elie Wiesel,
die geen gehoor gaf aan een verzoek om ook de volkenmoord op de zigeuners te
herdenken.

Een vergeefse herinnering?
Er is al heel wat inkt gevloeid over het proces tegen Klaus Barbie (Lyon, 1987), een
van de Gestapo-verantwoordelijken in Lyon, beul en moordenaar van Franse
verzetsstrijders, medeverantwoordelijk voor de deportatie van joden. De Franse
cultuurfilosoof Alain Finkielkraut heeft daar nu een boeiend essay aan toegevoegd
(La mémoire vaine, Gallimard, Paris, 1989).
Het voornaamste doel van het Barbie-proces, het levendig houden van de
herinnering, werd niet verwezenlijkt. De herinnering werd gemediatiseerd. Alle
aandacht ging niet naar de getuigen en de gruwel, maar naar showman Jacques
Vergès. Barbie's advocaat.
Het proces heeft duidelijk gemaakt dat de herinnering aan Auschwitz tevergeefs
is. Na de judeocide werden geen uitvoerbare maatregelen genomen om herhaling te
voorkomen. De opname van de filosofische notie ‘mensheid’ in het positieve recht,
de veroordeling van misdaden tegen de mensheid door het tribunaal in Neurenberg
heeft geen vervolg gekregen. De in Neurenberg opgestelde universele principes
druisen in tegen een machtiger principe, de absolute staatssoevereiniteit. Ter
gelegenheid van het Barbie-proces werd de specificiteit van de notie ‘misdaad tegen
de mensheid’ ook ontkracht door ze uit te breiden tot gruwelen bedreven tegen
verzetsstrijders (Barbie was in de eerste plaats de beul van verzetsstrijders. Maar in
Frankrijk kon hij daarvoor niet meer terechtstaan, oorlogsmisdaden zijn er sinds 1964
verjaard. Daarom werd onder druk van verzetsorganisaties het begrip misdaad tegen
de mensheid verruimd). Oorlog en genocide mogen niet door elkaar gehaald worden.
Verzetsstrijders hadden een keuze, joden waren opgejaagd wild.
De herinnering werd ook vervalst. Vergès heeft geprobeerd de misdaden van een
nazi-beul te vergoelijken door middel van een politiek-ideologisch vertoog over de
misdaden van het blanke kolonialisme en imperialisme.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

De herinnering aan Auschwitz dient alleen nog voor het cultiveren van ‘goede
gevoelens’, in het kader van de gelijkheidsideologie. Anti-fascisme en anti-racisme
bijvoorbeeld, die in naam van emotionele waarden als universele broederlijkheid
eenvormigheid nastreven en daardoor onverdraagzaamheid prediken. Het wreedste
geweld ontstaat niet uit antagonisme tussen mensen maar uit de zekerheid ze er eens
en voor altijd van te verlossen. De uitmuntendheid van de democratie berust op het
feit dat ze pluraliteit en conflict heeft geïnstitutionaliseerd tot wezenlijke
functioneringsprincipes.
Finkielkrauts analyse biedt stof tot nadenken en voor polemiek. Ik ga op
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één aspect in. Moreel en juridisch gezien had Vergès ongelijk, moord wordt niet
vergoelijkt door het besef dat er ook elders gemoord wordt. In een theoretische,
filosofisch-historische context zijn de door Vergès gebruikte argumenten het
overdenken waard. Finkielkrauts pro-joodse en pro-Israëlische vooringenomenheid
(die ook bleek in L'Avenir d'une négation (1982) en La réprobation d'Israël (1983))
verhindert hem daar dieper op in te gaan. Hij blijft Auschwitz als het failliet van de
mensheid beschouwen. Een standpunt dat twee vragen oproept. Waarom situeert
men deze terminus ad quem niet eerder, bijvoorbeeld met de gewelddadige koloniale
stroop- en veroveringstochten? En, ten tweede, waarom zouden Derde-Wereld-mensen
de judeocide als het einde van de mensheid zien en niet als het failliet van het blanke
mensheidsconcept, de blanke vooruitgangsidee?

Eindnoten:
1 R. Faesen & N. Standaert, God in heel de schepping. Jonge jezuïeten over de inspiratie van
Ignatius van Loyola, DNB/Pelckmans, Kapellen, 1990, 175 pp.
P. Begheyn e.a., Verwondering en verlangen. De spiritualiteit van de jezuïeten, Gooi en Sticht,
Hilversum, 1990, 149 pp.
2 P. McVerry, Zondige structuren, in P. Begheyn, o.c., pp. 117-129. Zie in dit verband ook de
bijdrage van Jef Van Gerwen (Een sociale lezing van de Geestelijke Oefeningen) in dezelfde
bundel.
3 J. Koenot, Met Ignatius op postmoderne wegen, in R. Faesen, o.c., pp. 157-173.
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Boeken
Filosofie
Whitehead en de religie. Kon-teksten bij ‘Religion in the Making’, A. Cloots,
F.D’ Souza, A. Braeckman, R.L. Fetz, J. Van der Veken (red.), Peeters,
Leuven, 1990, 87 pp., BF. 400.
Op 21 en 22 september 1988 werd aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte te
Leuven een colloquium gehouden over het boek van Alfred North Whitehead, Religion
in the Making. Aanleiding daartoe was het verschijnen van een vertaling van dat
werk, met commentaar, door J. van der Veken, onder de titel De dynamiek van de
religie (zie Streven, aug.-sept. 1989, pp. 1040-1042). De referaten van dat colloquium
zijn nu in dit boekje gebundeld.
De teksten zijn in twee delen ondergebracht. Een eerste deel belicht het denken
van Whitehead zelf. In het tweede deel wordt het geconfronteerd met de opvattingen
van het Duitse idealisme en met de hedendaagse discussies rond de ‘moderniteit’.
In een eerste tekst behandelt A. Cloots de plaats van Religion in the Making in het
werk van Whitehead. Hij schetst bondig de drie periodes die gewoonlijk in diens
carrière onderscheiden worden en geeft vervolgens aan hoe de religieuze problematiek
zich ontwikkelde. Bijzondere aandacht gaat hier uit naar Whiteheads nadenken over
God. Hierop komt hij trouwens nog terug in de derde tekst die grondiger ingaat op
Whiteheads metafysisch systeem. Hier slaagt A. Cloots er in op een zeer heldere
manier de basisintuïties van diens filosofie uiteen te zetten en tegelijkertijd enkele
veel voorkomende misverstanden uit de weg te ruimen: de natuur is bij Whitehead
geenszins bewust of psychisch, en met ‘feeling’ bedoelt hij helemaal geen bewust
voelen of aanvoelen. De lezer die graag meer uitleg heeft, kan in voetnoot verdere
lectuur vinden. Belangrijk is ook dat A. Cloots een duidelijk onderscheid maakt
tussen de ‘systematische’ Whitehead (van Process and Reality) en de
niet-systematische van vroegere en latere werken, die ongetwjfeld veel geschikter
zijn (en misschien ook boeiender) om Whiteheads visie ten volle te appreciëren.
A. Cloots is ook de vertaler van de tweede tekst, die van F. D'Souza over
Whiteheads visie op de religie, meer bepaald zoals hij die uiteenzet in Religion in
the Making. De auteur slaagt er in om een goed gestructureerd beeld op te hangen
van Whiteheads visie. Vooral het verband tussen de uitspraak ‘religie is wat de mens
doet met zijn eigen alleen-zijn’ en de sociale dimensie van de godsdienst zoals die
tot uiting komt in rituelen en dogma's worden op een heldere manier belicht.
Het tweede deel vat aan met een tekst van A. Braekman over religie en esthetiek
bij Whitehead en het Duitse idealisme. Naar mijn aanvoelen de meest verrijkende
bijdrage, niet alleen omwille van de helderheid van de benadering maar ook omdat
zij aspecten blootlegt die in Whitehead eerder op de achtergrond fungeren. Vanuit
de vergelijking met de Duitse idealisten wijst A. Braekman er op dat de morele norm
bij Whitehead buiten de menselijke subjectiviteit ligt, en dat hij daarmee zijn morele
autonomie aantast.
In de laatste bijdrage, vertaald en bewerkt door J. Van der Veken, toont R.L. Fetz
hoe Whiteheads visie kan fungeren als een alternatiefvoor de niet-religieuze of
a-theïstische theorieën van de moderniteit van o.a. Jürgen Habermas. Ook wijst de
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auteur op descriptieve en prescriptieve aspecten van Whiteheads benadering van de
religie.
Het geheel biedt voor de geïnteresseerde lezer een goed kader waarbinnen hij
Religion in the Making kan plaatsen en interpreteren. Zo wordt hij zeker geholpen
door te dringen in de rijke betekenis van Whiteheads visie. Toch is het jammer dat
met uitzondering van enkele bedenkingen van A. Braekman, de kritische noot
nagenoeg volledig ontbreekt.
Guido Dekeyser

La societe transparante, Gianni Vattimo, Desclée de Brouwer, Parijs,
1990, 99 pp., FF. 74.
Na eerdere bundels over het postmodernisme, de differentiefilosofie en het denken
van Heidegger, verschijnt nu ook dit recente tractaatje over de postmoderne
samenleving van de Italiaanse filosoof Gianni Vattimo in
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het Frans. Vooral voor wie zijn eerdere bundel La fin de la modemité gelezen heeft,
bevat het werkje weinig nieuws. Hier kwamen diverse lijnen van zijn denken voor
het eerst duidelijk bij elkaar: nihilisme en een hermeneutische ontologie, afscheid
van het lineaire geschiedenisdenken in termen van vooruitgang of overstijging en
een centrale plaats van de kunst in het nieuwe wijsgerige besef. Het toekomstig
bewustzijn zal zich laten leiden door het model van een algemeen-geworden
artisticiteit, waar de radicale hermeneutiek haar belichaming vindt in de diffuse
opmerkzaamheid van de nieuwe wereldbewoner: Benjamins stedelijke flâneur.
Het is opnieuw Benjamin die hij als getuige oproept in La société transparante,
waarin hij tussen diens Kunstwerk in het tijdperk van zijn technische
reproduceerbaarheid en Heideggers Der Ursprung des Kunstwerkes door, de locus
van het nieuwe besef van waarheid en wereld in de kunstervaring aanwijst. Opgegaan
in de vluchtigheid van de gebeurtenis (Ereignis) of de chock houdt de kunstervaring
op te verwijzen naar een funderend en eenheidscheppend voorwerp van aandacht,
en verschuift naar een reeks van heterogene, diffuse ervaringen, die Benjamin
exemplarisch in de cinematografie had aangewezen.
De mediatisering van deze tijd vormt voor Vattimo de bevestiging van de oplossing
van een eenduidige, op één waarheid vast te leggen werkelijkheid tot een verstrooid
veld van indrukken en lokale waarheden. Anders dan de klassieke geschiedfilosofie
en cultuurfilosofieën dachten, heeft de mediatisering niet geleid tot een mondiaal
gelijkgeschakeld bewustzijn, maar heeft ze de ruimte geschapen voor een articulatie
van talloze uiteenlopende culturen, subculturen en werkelijkheidsbelevingen, die
alle gelijktijdig naast elkaar tot uitdrukking komen. Zo keerde de dynamiek van de
geschiedenis zich tegen zichzelf, en loste de utopische droom van één alomvattende
waarheid en een in alle opzichten tot verzoening gebrachte wereld op in een
technologische heteronomie, waarin het Heideggeriaanse Ge-stell wellicht zijn meest
pregnante uitingsvorm vindt.
De acceptatie van deze chance van de techniek, in haar actieve vergetelheid van
de metafysische hang naar grond, vormt voor Vattimo de grote uitdaging van deze
tijd. Een tijd die haar verleden niet verdringt, maar op ironisch-verschoven en
vervormde wijze op armslengte houdt. Een ‘oscillatie’, een verdwijnen en verschijnen
van de moderniteit in de postmoderniteit, zoals ook de waarheid en het kunstwerk
zich altijd slechts tegelijkertijd tonend én onttrekkend aan de blik prijsgeven. Wellicht
bedoelt Vattimo dit laatste, waar hij over de ‘transparante samenleving’ spreekt. In
de enigszins haastige bevlogenheid van dit boekje is hij ons de uitleg van zijn titel
helaas schuldig gebleven.
Ger Groot

Godsdienst
Tempel en schepping. De profeet Haggaï en Psalm 104, Th.J.M. Naastepad,
in de serie: Verklaring van een bijbelgedeelte, Kok, Kampen, 1989, 75 pp.,
f 14,90.
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Terwijl ik nog niet zolang geleden (februari 1989, p. 472) erg warm kon lopen voor
het deeltje Daniël dat de auteur in deze serie publiceerde, ben ik na het lezen van dit
jongste commentaartje nogal teleurgesteld. Om te beginnen wordt nergens, met geen
enkel woord een verklaring of toelichting gegeven waarom twee onderling heel
verschillende literaire werken (een profetisch geschrift en een hymne) in één bandje
bijeen zijn gezet. Als dit aan de zelfwerkzaamheid van de lezer wordt overgelaten
hebben we er in deze serie weer een nieuwe variant bij.
Wanneer ik van de presentatie afstap en naar de inhoud kijk, valt mij op hoe de
exegetische analyse van Psalm 104 zonder meer verrassend te noemen is. Naastepad
ziet de sfeer van deze psalm namelijk anders dan doorgaans wordt aangenomen. Hij
beschouwt de hymne niet zozeer als een liefelijke idylle, maar als een polemiek tegen
al die lofliederen op de schepping die in de omringende culturen van Babylonië en
Egypte circuleerden.
De toelichting bij de tekst van Haggai vind ik duidelijk minder, niet in de laatste
plaats omdat hier naar mijn mening een aantal zaken verkeerd wordt voorgesteld.
Die betreffen met name het tijdstip waarop het verschijnsel synagoge zijn intrede
heeft gedaan (p. 11) en de kwestie van de canonisering van dit profetenboekje (p.
15). Als totaal is dit deeltje mij dus nogal tegengevallen.
Panc Beentjes
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Psalmschrift. Psalm 12-16, Dr. Kees Waaijman & Drs. Laetitia Aarnink,
Kok, Kampen, 1989, VIII + 80 pp., f 24,50.
Psalmschrift. Psalm 17-21, Dr. Kees Waaijman & Drs. Laetitia Aarnink,
Kok, Kampen, 1989, VIII + 96 pp., f 24,50.
Met een bewonderenswaardige discipline weet het team dat in tien jaar heel het
Psalmboek wil becommentariëren om de grondklanken ervan ten gehore te brengen
haar werk gestalte te geven. In telkens ongeveer 16 bladzijden wordt een psalm
ingeleid, vertaald en van uitleg voorzien. Vanuit belangrijke mystieke bronnen of
andersoortige literatuur wordt in vele gevallen een heel eigen invalshoek voor zo'n
oud bijbels lied/gebed gecreëerd. Steevast onderdeel van elk katern vormt een voor
deze publikatie ontworpen viering met veel nieuwe muzikale composities.
In het deeltje over de psalmen 17-21 is mij iets nogal verbazingwekkends
opgevallen. Met grote regelmaat (namelijk in de psalmen 17, 18, 20 en 21) duikt
namelijk opeens de voluit geschreven Godsnaam (Jahwe) op. Dit lijkt mij nogal
moeilijk te rijmen met de consequente wijze waarop Kees Waaijman c.s. het
Tetragrammaton steevast wensen weer te geven als ‘Wezer’. Aangezien deze
laatstgenoemde aanduiding bij de uitleg van Psalm 18 gecombineerd voorkomt met
de voluit geschreven Godsnaam, had ik op z'n minst enige toelichting en verklaring
verwacht van deze opmerkelijke koerswijziging in terminologie. Problematisch blijft
ook de eigenzinnige vertaling vanuit het Hebreeuws, die bovendien weer op muziek
is gezet. Mij wil het voorkomen dat de aanpak als geheel toch maar voor een select
publiek hanteerbaar zal blijken te zijn.
Panc Beentjes

Een woonplaats voor de verloren zoon. Literair-wetenschappelijke en
theologische essays over de Verloren Zoon, Ulla Musarra-Schrøder, Hans
van Stralen, Patrick Chatelion Counet, Nijmeegse Reeks, deel II, Uitgeverij
Quine, Nijmegen, 1990, 109 pp.
In de onlangs gestarte Nijmeegse Reeks - het eerste deeltje handelde over Moderne
Nederlandse Letterkunde - worden artikelen gebundeld die over het algemeen te lang
zijn om in een (vak)tijdschrift te worden gepubliceerd en te kort om als zelfstandige
boekpublikatie hun weg naar de lezer te vinden. Centraal in het tweede deeltje staat
een omvangrijke bijdrage door Hans van Stralen over het aan het Lukasevangelie
ontleende motief van de Verloren Zoon, zoals dat is terug te vinden in de
Nederlandstalige poëzie van de 20e eeuw. Als inleiding op dit artikel behandelt Ulla
Musarra-Schrøder het begrip ‘motief’ in de literatuurwetenschap. Gelukkig weet zij
in de nogal verwarrende terminologie enige lijnen aan te brengen door de begrippen
te koppelen aan de specifieke invalshoeken waarmee wordt gelezen en uitgelegd
(structuralistisch, semiotisch e.d.).
De bundel wordt besloten met een theologische bijdrage waarin Patrick Chatelion
Counet dieper ingaat op de parabel en de relatie van deze tot andere parabels in de
bijbel. Het meest verrassende ervan vond ik dat er verbanden worden gelegd met de
positie en de functie van de jongste zonen in de aartsvaderverhalen van het boek
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Genesis. Een zeker gevaar van de laatste bijdrage is naar mijn oordeel dat het begrip
‘intertextualiteit’ nogal wijd is opgevat. In elk geval ligt hier een bundel voor met
verrassende aspecten.
Panc Beentjes

Bernardus van Clairvaux en de religieuze ervaring, Lode Van Hecke,
DNB, Kapellen / Kok Agora, Kampen, 224 pp., BF. 495.
Lode Van Hecke, filosoof en theoloog, is cisterciënzer-trappist en verbonden aan de
abdij van Orval. Het boek Bernardus van Clairvaux, dat verschijnt naar aanleiding
van het Bernardus-jubeljaar (1090-1990) is een verwerking van de licentiaatsthesis
die hij in Leuven (met grootste onderscheiding) verdedigde onder leiding van A.
Vergote.
Het boek is zeker geen inleiding op het leven en de persoon van Bernardus van
Clairvaux (1090-1153), monnik, ordestichter, schrijver, mysticus, redenaar en man
van de kerk. Van Hecke gaat in de geschriften van Bernardus op zoek naar de
antropologie die er achter diens denken schuilt en meer bepaald hoe de abt van
Clairvaux omgaat met het begrip (religieuze) ervaring; dit alles zonder een
psychologisch portret te willen maken van een auteur. Hij beperkt zich voor zijn
onderzoek tot twee werken van Bernardus, de Brieven en de Sermoenen De Diversis,
waarin deze zich rechtstreeks tot een publiek richt.
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De antropologie van Bernardus is een echte religieuze antropologie. Voor hem is de
mens geest én materie, zintuigelijk en op God gericht. Deze polen staan niet statisch
naast elkaar maar werken dynamisch op elkaar in ‘in een nooit aflatende beweging
naar eenheid’ (p. 67). Tegen de achtergrond van deze antropologie kunnen we bij
Bernardus spreken over een ‘geestelijke’ ervaring. Het uitgangspunt van deze ervaring,
waarin de hele mens met heel zijn affectiviteit wordt geëngageerd, is de Boodschap
van God die in het gelovig leven tot ervaring wordt. In een boeiend laatste hoofdstuk
wordt de vraag gesteld naar de authenticiteit van een religieuze ervaring. De
belangrijke term is de ‘onderscheiding der geesten’, het leven volgens de Geest. Van
Hecke heeft zich hier laten inspireren door criteria uit de godsdienstpsychologie: de
context van de traditie en de context van het leven, zowel formeel als existentieel.
Bernardus spreekt deze criteria niet duidelijk uit maar verzwijgt ze ook niet. Concreet
existentieel wordt de authenticiteit van de religieuze ervaring gewaarborgd ‘doordat
ze orde en vrijheid schept in arbeid en spreken, in liefde en genieten’ (p. 164).
In een voorwoord schrijft A. Vergote dat Van Hecke ‘Bernardus gelezen heeft
vanuit de gevoeligheden en de vragen van onze tijd’. De 20e eeuwse lezer wacht een
grote inspanning, maar ook een groot avontuur, om zoals Bernardus het menselijke
en het geestelijke te laten samenvloeien in leven, denken en... taal.
Erik De Smet

Wie kiest wie?, Jota, nr. 5, Annie Broekaert, Cas Labuschagne. Luc Geysels
e.a., Katholieke Bijbelstichting, Boxtel / Vlaamse Bijbelstichting, Leuven,
1990, 63 pp.
De muze en het boek, Joto, nr. 6, André Zandbelt, Athalya Brenner e.a.,
Katholieke Bijbelstichting, Boxtel / Vlaamse Bijbelstichting, Leuven, 1990,
64 pp. Losse nummers: f 15 / BF. 300; abonnement per jaar: (4 nummers)
f 50 (studenten: f 40) / BF. 990 (studenten: BF. 790).
De reeks Jota is met twee geslaagde afleveringen haar tweede jaargang ingegaan. In
nr. 5 staat het begrip ‘kiezen’ centraal: waarom kies je voor iets of voor iemand, en
niet voor iets anders of iemand anders? Hoe ver ga je in je keuzes, wanneer je eigen
leven erdoor wordt veranderd of zelfs bedreigd? Kun je kiezen voor God? Of is het
zo dat Hij jou kiest? Welke consequenties zitten er vast aan die ‘goddellijke’ keuze?
Dit hele scala aan vragen komt aan de orde in drie exegetische bijdragen, die resp.
handelen over de vroedvrouwen Sifra en Pua (Exodus 1), de zgn. landdag van Sichem
(Jozua 24) en de passage over de ware wijnstok (Johannes 15). In het catechetisch
deel worden de twee oudtestamentische passages geactualiseerd via vier
gespreksbijeenkomsten. Ook zijn in dit gedeelte aanwijzingen opgenomen voor een
bibliodrama met als uitgangspunt de keuze van Adam en Eva in de paradijstuin. Een
draaiboek voor een liturgische viering rondom Jozua 24 (met enkele nieuwe liederen)
besluit dit bijzonder geslaagde nummer.
Wanneer men in bijbelse context het woord ‘poëzie’ in de mond neemt, zal menig
bijbellezer(es) onmiddellijk aan de Psalmen denken. Toch treft men ook buiten het
Psalmenboek veel poëtische taal aan. Waarom worden echter bepaalde verhalen in
poëtische taal gegoten? Vier exegetische opstellen (tweemaal over Jona 2, over
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Rechters 5 en over Lucas 2,29-32) tonen overduidelijk aan dat poëzie temidden van
verhaalteksten heel programmatisch werken. In de catechetische bijdrage wordt de
vraag aan de orde gesteld of de catecheet nieuw leven in oude verzen moet krijgen;
moet men een goed declamator van gedichten zijn? Binnen de liturgie kan poëzie
een grote ruimte scheppen waarbinnen het onnoembare meer ter sprake kan komen.
Goede gebeden vertonen daarom altijd kenmerken van poëzie. Op deze kenmerken
van gebeden wordt dieper ingegaan.
De titel van nummer 6 vind ik niet echt geslaagd. Waarom zou het begrip ‘poëzie’
er niet in mogen voorkomen? Voor de duidelijkheid had het echt wel gemogen.
Tussen beide afleveringen valt een heel interessant verschil op. Zijn de catechetische
en liturgische bijdragen van nummer 5 meer praktisch van aard, in nummer 6 zijn
ze vooral theoretisch van aard. Dit is geenszins storend, zolang er binnen een jaarreeks
van vier afleveringen een zeker evenwicht op dit gebied blijft bestaan.
Panc Beentjes
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Geschiedenis
Oswald spengler. Konservativer Denker zwischen Kaiserreich und Diktatur,
Detlef Felken, Beck, München, 1988, 304 pp., DM. 38.
Toen Oswald Spengler in 1918 op 38-jarige leeftijd het eerste deel van zijn Untergang
des Abendlandes publiceerde, trof hij de tijdgeest van het verslagen Duitsland op
haar meest gevoelige plek. Een volk dat zojuist op onverklaarbare wijze zijn meerdere
had moeten erkennen in een coalitie van weinig overtuigende tegenstanders, was rijp
voor de gedachte dat de hele beschaving waarvan het zelf de belichaming meende
te zijn aan het eind van haar krachten en levensloop gekomen was. Spenglers boek
werd waarschijnlijk de grootste bestseller uit de hele filosofische geschiedenis, en
de auteur een beroemde en gevierde persoonlijkheid, zij het meer in publicistische
kringen dan in de wetenschappelijke wereld, die tegenover deze dilettant en generalist
een gereserveerde en kritische houding bewaarde.
In zijn biografie geeft Detlef Felken een genadeloos portret van de man die zich
van begin af aan een van de felste tegenstanders van de Weimarrepubliek betoonde
en als pleitbezorger van een verlicht, maar aristocratisch conservatisme een van de
belangrijkste ideologen van de Duitse conservatieve revolutie zou worden. Toch is
Spengler nooit een aanhanger van Hitler geworden en zou hij in de jaren dertig zelfs
uitdrukkelijk door de nazi's worden aangevallen. Zijn laatste boek, Jahre der
Entscheidung (1933), geldt zelfs als een van weinige regime-vijandige publikaties
die onder Hitlers bewind konden verschijnen, en - zoals vrijwel al Spenglers boeken
- grote oplagen konden halen. Hitlers ‘völkische’ ideologie was Spengler nu eenmaal
te simpel en te vulgair, zoals ook elk rassendenken hem vreemd was.
Dat maakt hem tot een betekenisvolle vertegenwoordiger van een brede
rechts-conservatieve stroming in Duitsland, die het tenslotte tegen de opkomst van
het nazisme moest afleggen. Wellicht is deze biografie dan ook het meest interessant
als tekening van dit milieu, dat de komst van Hitler ideologisch ongetwijfeld mede
voorbereidde, maar tenslotte door de eigen tovenaarsleerling overrompeld werd.
Felken besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling van de denkbeelden, zoals die
op de brede rechtervleugel van de Duitse maatschappij leefden, uiteraard steeds in
samenhang met het werk van Spengler, dat op adequate wijze wordt geëxcerpeerd
en in zijn evolutie geanalyseerd. Achter dit alles blijft de persoonlijkheid van Spengler
zelf wellicht wat meer in de schaduw dan men van een biografie verwachten zou;
vergeleken met datgene wat in het boek nu centraal is komen te staan lijkt dit echter
geen al te groot verlies.
Ger Groot

The Nazi Dictatorship. Problems and Perspectives of Interpretation, Ian
Kershaw, Edward Arnold, Lon don/New-York, 1989 (second edition).
In The Nazi Dictatorship ontleedt Ian Kershaw haarscherp hoe drie dimensies van
de geschiedkundige benadering van het nationaal-socialisme - de
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historisch-filosofische. politiek-ideologische en morele dimensie - voor fundamentele
meningsverschillen zorgen.
Kershaw zet de verschillende standpunten uiteen, weegt ze op bijna utilitaristische
wijze tegen elkaar af en kiest voor de interpretatie die de meest vruchtbare inzichten
en vooruitzichten oplevert. De interpretatie van het nazisme als een uniek fenomeen
of als een soort totalitarisme blijkt bijvoorbeeld heuristisch minderwaardig aan de
opvatting dat het een vorm van fascisme is.
Een andere belangwekkende conclusie is dat Hitler noch een absoluut heerser van
het Derde Rijk, noch een zwak dictator was. Hitler was verantwoordelijk voor een
klimaat waarin een spiraal van geweld kon ontstaan en gedijen. Hitlers fanatisme en
intenties functioneerden als impuls en sanctie, toetssteen en legitimatie voor de
escalerende discriminatie. Maar de Endlösung zou nooit voltrokken zijn zonder de
actieve medewerking van de Wehrmacht, de enige kracht die het naziregime in toom
had kunnen houden, zonder de medeplichtigheid van de civiele bureaucratie die de
discriminatoire maatregelen uitvoerbaar maakte, zonder de Duitse industrie die de
moordmachine uitbouwde en gretig profiteerde van de slavenarbeid in de kampen.
Interessant ook is de vraag naar de sociale repercussies van het nationaal-socialisme,
of en welke invloed het had op de dagdagelijkse houdingen, gedragingen en
mentaliteiten van de Duitse bevolking, voor, tijdens en na
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de oorlog. Het nazisme bracht geen sociale revolutie teweeg. Ingrijpende
veranderingen waren het gevolg van de destructieve dynamiek van deze dictatuur.
Samen met het ‘duizendjarige rijk’ stortten de steunpilaren van de oude sociale orde
in en kwam de weg vrij voor een drastisch herziene vorm van kapitalisme in het
Westen, voor een sociale omwenteling in het Oosten.
De tweede editie van The Nazi Dictatorship werd geactualiseerd en aangevuld
met een luciede analyse van de Historikerstreit. Het belangrijkste aspect van deze
woordenen belangenstrijd is volgens Kershaw dat hij gevoerd werd. Open,
informatieve, beredeneerde en kritische confrontatie met het verleden is hoe dan ook
bevorderlijk voor historisch bepaalde, verantwoorde responsen op hedendaagse
problemen.
Gie Van Den Berghe

Heilig familieleven. Verspreiding en waardering van de historie van Sint
Anna in de stedelijke cultuur in de Nederlanden en het Rijnland aan het
begin van de moderne tijd (15e-16e eeuw), Ton Brandenbarg, Sun,
Nijmegen, f 39.50, 316 pp.
Heilig familieleven is de handelseditie van het proefschrift waarmee de neerlandicus
Brandenbarg in oktober 1990 promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Het
is een wetenschappelijke en multidisciplinaire benadering van de laat-middeleeuwse
Annacultus aan de hand van tekstmateriaal (vooral dan heiligenlevens), iconografisch
materiaal en devotionalia. De Annacultus bereikte omstreeks 1500 in West-Europa
een absoluut hoogtepunt. Er worden broederschappen opgericht en kostbare
altaarstukken besteld voor een heilige joodse vrouw, de moeder van Maria en de
grootmoeder van Jezus, die niet eens in de bijbel wordt vermeld. Alle gegevens over
haar leven gaan terug op apocriefe geschriften (zoals het proto-evangelie van Jacobus
en het evangelie van de geboorte van Maria). In de Middeleeuwen ontstaan daaruit
verhalen die hun hoogtepunt vinden in de ‘historiën van Sint-Anna’ waarvan Die
historie, die ghetiden ende die exempelen vander heyligher vrouwen sint annen van
de Noordnederlandse geestelijke Jan Van Denemarken het bekendste is.
Brandenbarg probeert de cultus in te kaderen in de maatschappelijke spanningen
en meer bepaald in de overgang van grootfamilie naar gezinsstructuur. De auteur
tracht door een nauwgezette analyse de al te gemakkelijke theorie van het verband
Moedergodin- Moederheilige te nuanceren. Hij start zijn onderzoek bij de devotionele
literatuur van de 15e eeuw. Brandenbarg plaatst deze literatuur aan de ‘produktiekant’
van de cultus. Daarna bestudeert hij de ‘receptiekant’. Dit houdt in dat er verbanden
worden gelegd met bepaalde groepen, accenten en idealen.
Het laatste hoofdstuk beschrijft de neergang van de Annacultus in de 16e eeuw
ten bate van de Jozefcultus. Jozef, de echtgenoot en de huisvader die met zorg zijn
gezin bestuurt, krijgt alle aandacht en niet meer Anna, de oer-moeder die de oorsprong
is van de extended family! Die overgang valt samen met de verhoogde aandacht voor
huwelijk, seksuele moraal en de plaats van man en vrouw in het gezin. ‘In plaats van
een prominente plaats in te nemen als machtige stammoedervan de Heilige Maagschap
(de grootfamilie waar Jezus deel van uitmaakt, EDS), verdwijnt Sint-Anna naar de
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achtergrond als vertrouwenwekkende en dienstbare oma, die haar kleinzoon Jezus
koestert en haar dochter bijstaat in het Heilig Huisgezin’ (p.198).
Het boek is geschreven op basis van een proefschrift en daarom niet echt vlot
leesbaar. Het onderwerp zelf maakt het al niet gemakkelijk verteerbaar voor lezers
die niet met het tijdperk vertrouwd zijn. Vermelden wij ook nog dat het Museum
voor Religieuze Kunst te Uden in 1991 een tentoonstelling organiseert over het
onderwerp.
Erik De Smet

Literatuur
De reis naar Rome, Alberto Moravia, (vert. F. van der Velde),
Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1990, 216 pp.
Eind juni 1990 verscheen bij de Wereldbibliotheek de laatste Nederlandse
romanvertaling die Moravia nog tijdens zijn leven zou meemaken. Eerder kwamen
bij dezelfde uitgeverij De onverschilligen, Negentienvierendertig, De voyeur, De
vrouw met de zwarte cape, Wat geef ik om carnaval al aan de beurt en onlangs werd
ook De nonconformist - een werk uit 1951 dat vooral bekend werd door de
gelijknamige verfilming van Bertolucci en dat al in 1975 vertaald werd - opnieuw
op de markt gebracht.
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Zoals veel van Moravia's werk is De reis naar Rome door en door Freudiaans van
inspiratie en speelt erotiek er een grote rol in. Een zekere Mario De Sio krijgt op een
dag een brief uit Rome van een man die zich zijn vader noemt en het gezin van weleer
wil herenigen. Mario heeft niet direct andere plannen, hij dweept bovendien met
Apollinaire en diens notie van ‘beschikbaarheid’ en besluit in alle frivoliteit de
uitnodiging van zijn ‘vader’ te aanvaarden.
Belangrijker nog dan de vaderfiguur is de rol van de al lang overleden moeder.
Mario torst namelijk van in zijn vroege jeugd een oedipuscomplex op zijn schouders
en zoekt in de verschillende vrouwen in deze roman een ersatz-moeder waar hij een
ersatz-incestueuze relatie mee kan beleven. Mario's echte moeder was een ontrouwe
echtgenote, die aan haar nymfomane neigingen vrij spel gaf en hierdoor haar
echtgenoot (Mario's vader dus) naar diens eigen zeggen tegelijk in de rol van Jago
en Othello jaagde. De problemen beperken zich niet enkel tot het gezin: alle
personages in deze roman worden geconfronteerd met ontrouw, jaloezie, incest,
seksuele fantasmen... Uiteindelijk verlaat Mario Rome en schudt hij de vrouwen die
hij er heeft ontmoet en de obsessies die hij uit zijn verleden heeft geërfd, van zich
af.
Ik heb me af en toe geërgerd aan de wat aftandse en al te expliciet Freudiaanse
thematiek van dit boek, maar tegelijk heb ik het geboeid gelezen. Moravia is blijkbaar
zo'n rasschrijver dat hij ook inhoudelijk minder geïnspireerd werk in een meeslepende
vorm weet te gieten.
Erik Martens

In het land der laatste dingen, Paul Auster. vert. Annelies Eulen,
Arbeiderspers, Amsterdam, 1990, 180 pp.
Maanpaleis, Paul Auster, vert. Annelies Eulen, Arbeiderspers, Amsterdam,
1990, 305 pp., BF. 998.
Na Het spinsel van de eenzaamheid (zie Streven, december 1988, p. 282) en de
driedelige New York Trilogie (zie Streven, januari 1990, p. 380) vertaalde Annelies
Eulen in de loop van vorig jaar twee nieuwe romans van Paul Auster: In the Country
of Last Things uit 1988 en later op het jaar Moon Palace (uit 1989).
Auster bouwt in beide boeken verder op thema's die hij al eerder exploreerde: de
desintegratie van het rationele bewustzijn, van de sociale en maatschappelijke
ordening, het onvermogen de werkelijkheid in taal weer te geven, laat staan te
begrijpen. In Het land der laatste dingen worden deze thema's op de spits gedreven;
de lezer komt terecht in een apocalyptisch landschap - een stad - waar elke vorm van
beschaving aan het wegsterven is. Wat er precies gebeurd is, wordt vaag gehouden,
maar wijst in de richting van de gekende ecologische bedreigingen van onze tijd.
De structuur van het boek is opgevat als een lange brief. De briefschrijfster is een
zekere Anna Blume die op zoek gaat naar haar broer William, een journalist die een
aantal maanden vermist is in de ‘verloren stad’. Anna brengt verslag uit van haar
zoektocht in de stad aan een verder niet gespecifieerde vriend; ze hoopt hierdoor
opnieuw vat te krijgen op de werkelijkheid.
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In de eerste 50 bladzijden van het boek wijdt Anna de lezer in in het functioneren
van deze verloren beschaving: de lezer maakt kennis met allerlei vreemde instituten
(de ‘Kringloopbemiddelaars’, de ‘euthanasieklinieken’, ‘transformatiecentra’...) en
levensgewoonten.
Na deze lange expositie komt een sobere intrige op gang: Anna, die net als de
andere bewoners van de verloren stad gereduceerd wordt tot het pure overleven,
beleeft een korte lesbische relatie, een heftige liefdesverhouding, ze is een tijdje
actief in de restanten van een liefdadigheidsinstelling (‘huize Woburn’) en maakt er
de laatste dagen van mee. Het boek eindigt met het vage vooruitzicht van een
ontsnapping uit de stad.
Het land der laatste dingen heeft mij niet echt kunnen boeien; ik miste de pittige
associatieve stijl, die Austers proza in ander werk kenmerkt. Het boek is als distopia
zelden verrassend en omdat Auster zo nadrukkelijk tot een allegorische lezing dwingt,
komt ook de vitaliteit van de intrige wat in het gedrang.
Maanpaleis, daarentegen, is een aanrader. Het is voorlopig Austers lijvigste boek
en wat mij betreft een van zijn beste. De intrige vertelt over de ‘ups and downs’ van
een ik-protagonist, Marco Stanley Fogg, een wees die na de dood van zijn oom - zijn
laatste restje familie - alleen op de wereld komt te staan. Geestelijk ontredderd en
financieel aan de grond, belandt hij een tijdje in de goot en leert hij de bodem van
het bestaan kennen. Hij wordt ‘gered’ door een Chinees meisje dat zich zijn lot
aantrekt. Na een korte liefdesepisode wordt hij om den brode ‘gezelschapsheer’ van
een oude man in een rol-
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stoel, een zekere Thomas Effing, die een bizar verleden achter de rug heeft en, nu
hij zijn levenseinde voelt naderen, orde op zaken wil stellen. Na diens dood zoekt
Fogg contact met de zoon van Effing die zijn eigen vader blijkt te zijn. Ook deze
sterft kort nadien.
De intrige van deze roman wordt wel geformuleerd in de taal van het psychologisch
realisme maar volgt niet zijn logica. Auster voert ons immers van de ene
onwaarschijnlijkheid in de andere. Als alternatief voor realisme en materialisme
suggereert hij een bewustzijnsniveau waar de creatieve verbeelding een belangrijke
rol speelt, waar de grenzen tussen werkelijkheid en verbeelding vervagen. Auster
gebruikt hiervoor het beeld van de maan dat overal aanwezig is in Maanpaleis. De
protagonist verklaart zijn naam ook helemaal in die denktrant: Marco naar Marco
Polo, de eerste westerling in China; Stanley naar de Amerikaanse journalist die op
zoek trok naar Livingstone; en Fogg naar het personage Phileas Fogg uit de reis rond
de wereld in 80 dagen van Jules Verne. Er zijn veel van dit soort personages in de
boeken van Auster: sommige daarvan komen uit de realiteit, andere recht uit de
fantasie - gaandeweg zijn beiden echter gaan behoren tot het domein van de collectieve
verbeelding. En dat domein lijkt voor Auster zowat de enige uitweg uit het ‘land der
laatste dingen’. Lezers die kennis willen maken met deze 42-jarige Amerikaan en
bereid zijn tot ruim wat (bij voorkeur ook existentiële) ‘suspension of disbelief’, kan
ik dit boek warm aanbevelen.
Erik Martens

Menno ter Braak en Thomas Mann. Een literaire vriendschap, Willem
Bruls, Veen, Utrecht, 1990, 98 pp., BF. 495.
Van september 1933 tot augustus 1935 verscheen te Amsterdam het tijdschrift voor
Duitse emigranten Die Sammlung. Het was via het Hollandnummer van dit maandblad,
dat onder leiding stond van zijn zoon Klaus, dat Thomas Mann kennismaakte met
het werk van Menno Ter Braak. Persoonlijk contact tussen deze buitengewone
individuen kwam er pas na bemiddeling van de thans bijna vergeten Duitse auteur
Albert Vigoleis Thelen. Na een eerste ontmoeting met Thomas Mann begin augustus
1937 te Kusnacht schreef Ter Braak aan Jan Greshoff: ‘Hij is precies de man van
zijn boeken, en dus rechtvaardigt zijn persoonlijkheid zijn geschriften, gelijk
omgekeerd’. Het lijkt erop dat Ter Braak pas na deze vaststelling de persoon van
Mann volledig kon aanvaarden. Dat er voordien enige twijfel had bestaan over Manns
ware positie is begrijpelijk aangezien hij slechts begin 1936 het fascistische regime
in zijn land openlijk had veroordeeld, en dat was rijkelijk laat in vergelijking met
andere rechtgeaarde Duitse intellectuelen. Maar niet alleen met hun houding tegenover
het nationaal-socialisme zaten Ter Braak en Mann op dezelfde golflengte, beiden
koesterden ook een immense bewondering voor Friedrich Nietzsche. Allebei hebben
ze zich dan ook danig geërgerd aan en heftig verzet tegen de fascistische manipulatie
en interpretatie van Nietzsches Uebermensch-begrip.
Toch weet ik niet of men na twee ontmoetingen en een handvol brieven gespreid
over een periode van drie jaren van een volwaardige literaire vriendschap tussen
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deze twee heren kan gewagen. Willem Bruis is er wel in geslaagd een vrij volledig
overzicht te geven van een relatie die het zeker in zich had om dat te worden.
E. Van der Aa

Gesprekken met Goethe, J.P. Eckermann, vert. G. Meijerink, De
Arbeiderspers (Privé-domein), Amsterdam, 1990, 545 pp., BF. 1300.
Gesprekken met Goethe is de titel van een uitstekende vertaling door Gerda Meijerink
van één van de meest bekende boeken uit de Duitse literatuur: Gespräche mit Goethe
in den letzten Jahren seines Lebens uit 1835. Alhoewel sommigen beweren dat dit
het mooiste boek van J.W. von Goethe is, werd het geschreven door de minder
gekende Johann Peter Eckermann (1792-1854), een ex-militair die droomde van de
literatuur. Op dinsdag 10 juni 1823 werd hij, na herhaalde pogingen, in Weimar
ontvangen bij de toen tweeënzeventigjarige vorst van de Europese letteren, Goethe.
Van dat ogenblik af begon er een eigenaardige relatie tussen de ambitieuze jongeman
en de bejaarde auteur, voor wie gesprek en dialoog zijn vorm van communicatie met
de wereld waren. Eckermann werd, zonder bij Goethe in loondienst te staan, een
soort van secretaris en na een tijd stemde Goethe ermee in dat Eckermann een dagboek
van hun gesprekken bijhield, op voorwaarde dat dit pas na zijn dood gepubli-
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ceerd werd. Eckermann begaf zich bijna elke dag trouw naar het huis van de Olympier
om daar, meestal aan de middagtafel, getuige te zijn van de fascinerende
persoonlijkheid van Goethe.
Goethes talent verschroeidde het leven van Eckermann, hij maakte een schrijfslaaf
van hem, onthield hem een gelukkig gezinsleven (het leven van Eckermanns trouwe
echtgenote Johanna was een ramp) en veroordeelde hem vanuit het graf tot een
armoedig bestaan. Toch is hij geen papegaai van Goethe geworden. In de
gespreknotities overstijgt Eckermann Goethe en komt hij tot een ongewoon hoog
literair niveau. De stroom van woorden die Eckermann op papier zette roept nu een
haarscherp beeld op van een wereld die voorbij is; zijn evocatie van Goethes spreken
(b.v. hoe de meester de tweede akte van Faust voorleest en bespreekt, zijn reacties
op politieke gebeurtenissen enz.) is onnavolgbaar.
Het is opmerkelijk dat dit werk pas nu in vertaling uitkomt. De Arbeiderspers biedt
een knappe vertaling van twee delen (1823-1827 en 1828-1832) van de Gespräche.
Een derde deel, in 1848 geschreven op basis van notities van een derde
gesprekspartner, is om redenen van kwaliteit en omvang niet opgenomen. Zo is het
boek nu toch bereikbaar voor wie er niet toe komt het werk in de oorspronkelijke
taal te lezen.
Boudewijn Büch stelt in een nawoord (stilistisch een hemelsbreed verschil met
het voorafgaande) dat Eckermann zijn eigen graf groef door Goethe als onderwerp
van zijn gesprekboek te nemen. Voor de eeuwigheid blijft hij immers ‘de vriend van
Goethe’. Eckermann is, zoals velen uit de literatuurgeschiedenis, de auteur van slechts
één meesterwerk,... maar het is er wel één van een tijdloze kwaliteit.
Erik De Smet

Kunst
De firma Rembrandt. Schilder tussen handel en kunst, Svetlana Alpers,
Bert Bakker, Amsterdam, 1989, 295 pp.
Met dit boek heeft Alpers het beeld van Rembrandt willen corrigeren dat in haar
voorafgaande studie over de Hollandse schilderkunst, De kunst van het kijken, naar
voren kwam. Werd Rembrandt daar afgeschilderd als de uitzondering die zich niet
naar de voorgestelde duidingsnormen wilde voegen, en leek Alpers zich daarmee
dus aan te sluiten bij het romantische beeld van het eenzame genie, in deze studie
benadert zij diens werk vanuit het gezichtspunt van het artistieke produktieproces
en de uiteenlopende relaties die hij met andere schilders, zijn leerlingen, verwanten
en opdrachtgevers onderhield. Vanuit deze verschillende perspectieven zijn zowel
het volstrekt eigene van Rembrandts werk als zijn schatplichtigheid aan en
verworteling in de geschiedenis van de 17e-eeuwse schilderkunst beter te evalueren
en in beeld te krijgen.
In het eerste hoofdstuk gaat Alpers nader in op Rembrandts relatie met de verf,
zijn wijze van presentatie van de materie en de constructieve integratie daarvan in
het werk, afgezet tegenover de overheersende stijl van die tijd: die van de fijnschilders,
bij wie de verf zijn materiële karakter geheel had verloren. Het tweede hoofdstuk
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handelt over de verhouding tussen schilderij en theater, waaraan Rembrandt zijn
gebaren, uitdrukkingen en composities ontleende. Het derde hoofdstuk gaat in op de
verhoudingen binnen Rembrandts atelier, waarin duidelijk wordt hoeveel macht deze
daarin uitoefende, en hoe hij deze wist te organiseren tot een onderneming met
‘Rembrandt’ zelf als eindprodukt. Zijn leerlingen kopieerden niet de klassieken of
de werken van de meester, maar leerden schilderen in de stijl van Rembrandt zelf.
De stijl zelf was het produkt, en Rembrandt, zo maakt het vierde hoofdstuk duidelijk,
trad daarbij op als voornaamste promotor en impressario, zich voegend naar de wetten
van de opkomende kapitalistische markt. De waar die hij produceerde, zo argumenteert
Alpers, bezat geen intrinsieke waarde, was even abstract als geld, verkreeg geen
waarde door de representatie of door de drager daarvan. Nee, deze waarde lag in de
originaliteit en schaarste van het produkt zelf, en daardoor in een weloverwogen
manipulatie van de wetten van vraag en aanbod.
Deze vier hoofdstukken tekenen een prikkelend en suggestief beeld van Rembrandt,
dat echter minstens gedeeltelijk te danken is aan de nodige vrijheden die de auteur
zich met de interpretatie van de geschiedenis en Rembrandts eigen werk permitteert.
Niet overal is Alpers uiteenzetting even overtuigend, zoals waar zij een vergelijking
trekt tussen Simmels interpretatie van het geld (in diens Philosophie des Geldes) en
Rembrandts
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veronderstelde interpretatie van het kunstwerk als ruilwaarde. Deze minder
overtuigende punten - de onvermijdelijke tol van elke vernieuwende en gedurfde
interpretatie - kunnen echter niet wegnemen, dat deze studie een buitengewoon
interessante en aanbevelenswaardige aanwinst betekent voor de omvangrijke
Rembrandt-literatuur die de laatste jaren het licht heeft gezien.
Charo Crego

Kröller-Müller. Honderd jaar bouwen en verzamelen, Joh. Enschedé en
Zonen, Haarlem, 1988, 318 pp., paperback f 49,50, gebonden f 69,50.
Onder de Europese musea voor moderne kunst neemt het Rijksmuseum Kröller-Müller
in Otterlo als een van de meest aantrekkelijke en complete een bijzondere plaats in.
Niet alleen bezit het enkele van de grootste meesterwerken uit de schilder- en
beeldhouwkunst van deze eeuw, maar ook beschikt het over een met intelligentie,
sensibiliteit en samenhang samengestelde collectie, waarin de belangrijkste lijnen
van de hedendaagse kunst gemakkelijk te herkennen zijn. Met deze onovertroffen
collectie gaat een bijzondere conceptie van het museum zelf gepaard, dat nog altijd
de sporen draagt van zijn initiatiefneemster, mevr. Kröller-Müller. Ter gelegenheid
van het vijftigjarig bestaan van het museum (officieel in gebruik genomen op 13 juli
1938) en het eeuwfeest van zijn prehistorie (in 1888 traden Helena Müller en Anton
Kröller in het huwelijk) is een overzichtswerk verschenen, waarin het leeuwendeel
wordt uitgemaakt door een minutieuze reconstructie van de geschiedenis van de
collectie en van het museum zoals wij dat nu kennen.
Afkomstig uit de verlichte, verfijnde bourgeoisie, ging de belangstelling van mevr.
Kröller-Müller al vroeg uit naar de kunst, waar zij de harmonie en het evenwicht
meende te kunnen vinden die in het dagelijks leven ontbraken. Met de hulp van de
kunstkenner en -criticus H.P. Bremmer begon zij een verzameling, die zich uitstrekte
van de 17e eeuwse Hollandse kunst tot de modernen van haar tijd. Bremmer maakte
haar vertrouwd met het werk van van Gogh, dat later een van de belangrijkste pilaren
van het museum zou worden, maar ook met dat van Mondriaan, Van der Leek, Seurat,
Renoir, etc. Vanuit haar overtuiging dat de toekomst van de kunst lag in een integratie
met het leven, wilde zij zich uiteindelijk niet tot aankopen beperken, maar trachtte
- met vele anderen - deze integratie ook in het dagelijks leven te realiseren. Daartoe
riep zij de hulp in van architecten die eveneens in het Gesamtkunstwerk geloofden,
zoals Berlage en Van der Velde. De eerste bouwde het jachtslot Sint Hubertus; de
tweede het museum dat nu haar naam draagt.
Wat dit museum zo aantrekkelijk maakt, is dat deze vereniging van kunst en leven
zich in de loop der jaren heeft weten te handhaven, en dank zij de inrichting van een
beeldentuin in 1961 zelfs heeft weten te verrijken. De directeuren en conservatoren
van het museum, onder wie vooral Hammacher, Oxenaar en Joosten vermelding
verdienen, hebben dit idee weten voort te zetten in hun nieuwe aanwinsten en in de
opstelling daarvan, binnen een volmaakte integratie van kunstwerk en natuurlijke
omgeving. Het museum Kröller-Müller is een levend instituut, dat zijn poorten steeds
open heeft gehouden voor elke hedendaagse kunststroming, maar tegelijk de utopische
geest heeft weten te bewaren die de kunst in het begin van deze eeuw omgaf. Het nu
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voorliggende boek legt met de verschillende bijdragen van de belangrijkste
conservators een getrouw getuigenis af van het verleden en heden van de belangrijke
rol die het artistiek patrimonium van mevr. Kröller-Müller in het Nederlandse
kunstleven heeft gespeeld en is blijven spelen.
Charo Crego

Politiek
Van Jalta tot Malta. Politieke geschiedenis van Europa, P. Van de
Meerssche, Standaard, Antwerpen, 1990, 335 pp., BF. 795.
Het is moeilijk op 335 pagina's vijfenveertig jaar Europese geschiedenis samen te
bundelen. Een selectie van feiten en gebeurtenissen dringt zich dan ook
noodgedwongen op. Het is de grote verdienste van de auteur dat hij hierin geslaagd
is. Van de Meerssche beschrijft krachtlijnen die hij meent te ontwaren in het Europees
integratieproces. Krachtlijnen die grotendeels worden bepaald door het beleid van
de belangrijkste staten: Frankrijk en Duitsland, maar ook de VS en de USSR; in
mindere mate echter
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door het Verenigd Koninkrijk. Men kan zich terecht afvragen of en in hoeverre een
Brits engagement voor Europa de Europese integratie in een andere richting zou
hebben gestuurd. Tot oktober 1990 werd het Europees machtsevenwicht in stand
gehouden door een politiek sterk Frankrijk en een economisch machtige
Bondsrepubliek. In de toekomst zal de rol van Duitsland dominerend zijn terwijl die
van Frankrijk zal verminderen. Een toenadering van Parijs tot Moskou kan dienen
als gedeeltelijke compensatie voor dit Frans prestigeverlies. Het is duidelijk dat de
VS wedden op een sterk Duitsland dat nu immers een centrale functie vervult in
‘Mittel-Europa’, functie die vroeger werd waargenomen door de Sovjetunie.
Aangezien de Sovjetunie zich in toenemende mate zal moeten gaan bekommeren
om het binnenlands beleid - economische hervormingen en etnische problemen in
de deelrepublieken - ziet het er naar uit dat ook van die kant weinig tegenwerking
moet worden verwacht. Van de Meerssche toont in zijn boeiend geschreven werk
duidelijk aan dat gedurende de periode 1945-1989 externe gebeurtenissen en interne
dynamiek het Europees integratieproces zowel in positieve als in negatieve zin hebben
beïnvloed. Dat zal in de toekomst niet anders zijn. Toch is er één groot verschil: de
oude zekerheden geboden door de militaire machtsblokken geleid door een supermacht
zijn voor een groot deel weggevallen. Organisaties als NAVO en Warschaupakt
werden opgezet tegen een tegenstander die nu niet meer bestaat. De West-Europese
Unie is een grotendeels papieren organisatie die er nauwelijks in slaagt de militaire
operaties te coördineren in een crisis die zich afspeelt buiten het NAVO-strijdgebied.
Blijft nog de Conferentie voor Europese Veiligheid en Samenwerking die alle
Europese landen (voorlopig zonder Albanië), de VS en Canada groepeert. Deze
conferentie kan echter slechts besluiten nemen met unanimiteit van stemmen en zij
bezit voorlopig nog geen formele structuur die haar in staat stelt naar buiten te treden
als Europese veiligheidsorganisatie. Een plan als dat van J. Delors (dat drie
concentrische cirkels voorziet: de Europese Gemeenschap, de EFTA en de andere
Europese landen) gaat dan weer uit van een megalomaan superioriteitsgevoel typisch
voor de Europese Gemeenschap maar weinig realistisch en volstrekt onhaalbaar wat
betreft de overige Europese landen. Een relevant toekomstmodel voor Europa zal
alleen maar kunnen worden ontworpen wanneer men rekening houdt met de
basistendenzen van het verleden. Het boek van Paul Van de Meerssche dient zich
dan ook in de eerste plaats aan als ‘blik-opener’. Het kan dienen als leerboek in het
onderwijs of gewoon als naslagwerk dat historische gebeurtenissen in juist perspectief
plaatst. Het is een boeiende confrontatie met ons eigen verleden en het leert ons de
nodige bescheidenheid aan de dag te leggen wanneer we gebeurtenissen beoordelen
in andere werelddelen.
E. Faucompret
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[Maart 1991]
Christelijk geloof en religiositeit
Louis van Bladel
Het is niet algemeen gebruikelijk een onderscheid te maken tussen religie en
godsdienst. In de ons omringende landen heeft men daar trouwens maar één woord
voor: ‘religion’. Het Duitse ‘Gottesdienst’ betekent niet godsdienst, maar eredienst,
gebedsdienst. Ook wij maken vaak geen onderscheid tussen religieus en godsdienstig
leven. Kloosterlingen noemen wij religieuzen. Ook cultureel-antropologen, theologen
en kerkelijke overheden gebruiken religie en godsdienst door elkaar. Meer bepaald
maken ze vaak geen onderscheid tussen religiositeit en christelijke godsdienstigheid.
Toch vraag ik me af of er echt geen onderscheid - ik zeg niet: onverenigbaarheid bestaat tussen enerzijds de diep-menselijke zoektocht naar het bovenmenselijke, het
Absolute (?), God (?)1 en anderzijds het geloof in de naar ons toekomende,
persoonlijke, menslievende God die Jezus ons heeft geopenbaard; tussen religiositeit
en christelijke godsdienstigheid, ‘religion’ en ‘foi chrétienne’.
Waarom vind ik dat onderscheid zo belangrijk? Het niet zonder meer religieus
karakter van de christelijke godsdienst kan ons ten eerste directer het verband laten
zien tussen christelijk geloof en seculier engagement. Het kan ten tweede de
verhouding tussen christendom en andere godsdiensten en religies discreter belichten.
Het kan tenslotte ons misschien wat omzichtiger doen omspringen met het
hedendaagse zgn. ‘religieus reveil’ of de ‘herontdekking van het sacrale’.
Fundamenteel hierbij is de eigenheid van het christendom.
Daarover publiceerde E. Schillebeeckx onlangs een eens te meer interessant artikel2.
Ondanks alles overtuigt het mij niet helemaal. Eén van de redenen daarvan is juist
dat hij m.i. niet voldoende oog heeft voor het onderscheid dat ik bedoel. Daarom
eerst enkele vragen aan Schillebeeckx.
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De eigenheid van het christendom
Ik heb geen moeite met Schillebeeckx' stelling dat ‘enig’ of ‘uniek’ geen adequate
termen zijn om de eigenheid van het christendom te duiden. Alle godsdiensten en
religies, zelfs alle levensbeschouwingen zijn in hun soort enig of uniek.
Heeft men het direct over de kerk, c.q. de katholieke kerk, ook dan geen probleem.
Alle bovengenoemde ‘heilswegen’ of ‘heilsinstituten’ zijn enig in hun soort. En met
de stelling: ‘buiten de kerk geen heil’, hebben we, geloof ik, wel definitief afgerekend.
Met of zonder godsdienstigheid of religiositeit komt ieder goed geïntentioneerd mens
‘terecht’. Ook voor wie gelooft dat het christendom de eigenlijke heilsgodsdienst is
en de kerk het eigenlijke ‘heilsinstituut’, mag het toch duidelijk zijn dat wie die
godsdienst en die kerk niet kent of uit eerlijke overtuiging afwijst, tot heil is geroepen
en dat heil ook kan bereiken.
Iets moeilijker heb ik het al waar Schillebeeckx het heeft over de niet-uniciteit
van Jezus als Zoon van God. Maar goed, ook ‘Adam’ wordt in de Schrift zoon van
God genoemd; ook Israël; ook wij zijn ‘zonen’, zij het dan in dé ‘Zoon’. Het gaat
hier dan toch al om de joodschristelijke visie op God en mens. Maar ook binnen die
traditie kunnen we misschien - liever dan van de ‘enige’ - van de ‘eigenlijke’ Zoon
Gods spreken. (‘De eerstgeborene van de Schepping’, cfr. infra).
Het gaat hier dan echter om de in Jezus aan het licht gekomen trinitaire visie op
God en wereld. Dit brengt me tot de voornaamste reden waarom ik het ietwat moeilijk
heb met Schillebeeckx. Het gaat om de God van Jezus, of, zoals Schillebeeckx dat
wat geleerder zegt, om ‘Jezus' identificatie van God’. Hoe vallen zijn onomwonden
uitspraken daaromtrent te rijmen met zijn even onomwonden uitspraak over ‘andere
wereldgodsdiensten welke christenen toch ook zonder enige discriminatie, positief
moeten waarderen als eigen, zelf ook unieke en eigensoortige “openbaringen van
dezelfde God” in onze geschiedenis’ (p. 260)? De aanhalingstekens zijn van hemzelf
en wijzen misschien dan toch op enige aarzeling van zijnentwege.
Uitdrukkelijk heeft hij het in deze passage over andere wereld-godsdiensten. In
feite blijkt uit het verder verloop van zijn artikel dat hij zich daartoe niet beperkt.
Hij aarzelt niet ‘godsdienst te beschouwen als “algemene term” voor een geheel van
uiteenlopende religieuze verschijnselen’ (p. 264). ‘Empirisch gezien is het christendom
één reli-
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gieuze heilsweg naast vele andere’ (ib.; cursivering van mij). Elders laat hij zijn
aandacht als vanzelf verglijden naar ‘religiositeit’, zelfs naar ‘seculiere vormen van
heilsleer’, al wil hij over deze laatste verder niet expliciet spreken. In ieder geval
blijkt dat hij geen onderscheid maakt tussen godsdienstigheid en religiositeit, al weet
hij natuurlijk ook dat er niet alleen polytheïstische en animistische, maar ook
atheïstische religiositeit bestaat.
Ik neem aan dat René Girard met zijn onderscheid tussen religie en christelijke
godsdienstigheid3 door velen o.m. niet au serieux wordt genomen omdat hij
onvoldoende aandacht besteedt aan de zgn. wereldgodsdiensten en het alleen heeft
over zgn. primitieve religies (en de sporen daarvan in de joodse traditie en in de
sacrificiële voorstellingen van het christendom), maar Schillebeeckx' veronachtzaming
van het mogelijke onderscheid tussen godsdienstigheid en religiositeit snijdt m.i.
denkpistes af waarlangs we misschien tot een genuanceerder inzicht kunnen komen
in de specificiteit van het christendom en de problematiek van evangelisatie,
inculturatie, dialoog, interreligie, eventueel syncretisme. Ik vind dat hij daar allemaal
nogal gemakkelijk overheen gaat.
Houden wij het voorlopig bij de zgn. wereldgodsdiensten. Betekent ‘openbaring’
in die godsdiensten hetzelfde als in de christelijke godsdienst? Een discussie daarover
is waarschijnlijk uitzichtloos. Openbaarde God zich ‘rechtstreekser’ aan Mozes en
Israël dan in de ‘verlichtingen’ van andere godsdienstige of religieuze genieën? Wie
kan dat uitmaken? Relevant zijn hier, me dunkt, de volgende vragen: 1) hoe werd
God ‘openbaar’? Het mag dan wel over dezelfde God gaan, maar is er geen verschil
tussen de diverse wijzen waarop God of ‘het goddelijke’, ‘het sacrale’ beleefd worden
op grond van de diverse wijzen waarop ze ‘openbaar’ werden? Is met name de in
Jezus van Nazareth mensgeworden openbaring van God alleen maar een variante
van de verschillende ‘goddelijke incarnaties’ in niet-joodse culturen? Ik heb het
moeilijk met de vraagstelling: waarom zou God (of de Zoon) slechts op één plaats,
op één historisch moment, slechts op één manier mens zijn geworden? Houdt
incarnatie als menswording immers niet essentieel onderwerping in aan tijd en plaats,
historische en lokale beperktheid en bepaaldheid? Daar laat Schillebeeckx niet de
minste twijfel over bestaan.
2. Mijn tweede vraag is echter: wat of wie werd er geopenbaard? Waar ligt het
inhoudelijke verschil tussen de joods-christelijke openbaring van God en andere
openbaringen van ‘dezelfde God’? Ligt dat
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niet hierin dat, in continuïteit, maar ook in discontinuïteit met het Oude Verbond, in
Jezus van Nazareth als de Christus aan het licht is gekomen dat God een trinitaire
God is, dat m.a.w. in Jezus Christus openbaar is geworden dat de mensen, alle mensen
(de wereld, de evolutie, de geschiedenis) deelgenoten zijn van de Zoon, in wie God
- mededeelzame en verlangende liefde - zijn welbehagen heeft willen vinden en met
wie Hij voortdurend door beider Geest in uitwisselende verbondenheid treedt?
Dat komt ongetwijfeld puur speculatief en als weinig terzake doende over. Ik ben
overtuigd van het tegendeel, als we doordenken op het dogma van de Triniteit.
Schillebeeckx worstelt in zijn artikel met het eeuwenoude christelijke probleem:
enerzijds heeft God zich in Jezus geopenbaard, kenbaar gemaakt, anderzijds blijft
Hij ondoorgrondelijk mysterieus. Cfr. de ‘negatieve theologie’ of Jezus' kruiservaring:
‘God is liefde’, maar ‘ziet zelfs niet om naar zijn Zoon op het kruis’. Is echter Jezus'
kruiservaring niet het paroxisme van het werkelijk ‘andere’ dat God tegenover zich
verwekte en schiep? (‘God heeft in dezelfde act de Zoon verwekt en de wereld
geschapen’ - ‘Deus eodem actu quo generavit Filium creavit mundum’). Werd hier
niet openbaar dat God van eeuwigheid liefde is in deze zin dat hij een aan Zich zowel
gelijke als tegengestelde ant-woordelijkheid het aanzijn heeft gegeven: de ‘Zoon’
één met de ‘Vader’, maar ook onderscheiden, goddelijk en wereldlijk, menswordend
Zoonschap? Triniteitstheologie roept Logostheologie op4. Het Woord, in Wie alles
is geschapen, is Gods uitgesprokenheid in de wereld, die daardoor een uit ‘amper
zijn’ naar ‘volmondig zijn’, d.i. naar menselijkheid evoluerende werkelijkheid wordt.
Een eens ontloken, zich historisch ontwikkelende mensheid, waarin op een bepaalde
plaats, op een bepaald moment, in Jezus van Nazareth voorgoed het
dramatisch-goddelijk zoon- en dochterschap van heel de schepping aan het licht is
gekomen, en van wie uit nu de geschiedenis van de hele mensheid verder groeien
kan naar haar uiteindelijke bestemming, het ‘Rijk Gods’ (ik stel me Jezus' geboorte
niet voor als een ‘komst vanuit den Hoge’, maar als een ‘emergentie’ uit een lange
evolutie en een bepaalde cultuurontwikkeling). Eigenlijk zegt Schillebeeckx hetzelfde,
zij het dan op een meer klassieke wijze:
‘Men kan niet ontkennen (ook niet historisch) dat voor de grote christelijke
ervaringstraditie als hoofddogma, d.i. als eigen en diepste
geloofsovertuiging - over God en mens - (cursivering van mij), gold en
geldt dat in Jezus, beleden als Christus, een eschatologische, d.i. definitieve,
in onze geschiedenis niet meer terug
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te nemen openbaring van God plaats heeft gevonden. Wie dit verzwijgt,
geeft het hart van het christendom prijs en maakt van de christologie een
‘Jezuologie’ (pp. 261-262).
Toch kan ik me niet van de indruk ontdoen dat hij in zijn verder betoog over de
andere wereldgodsdiensten (en religies!) niet consequent genoeg doordenkt op de
identiteit, eigenheid en vooral universaliteit van Gods heil in Jezus.
Denken we daarop door, kunnen we dan niet tot een eveneens positieve, maar
meer genuanceerde benadering komen van de andere godsdiensten, religies en
religieuze - ook atheïstische - levensbeschouwingen? Dóórdenken betekent hier dan
wel heel wat, theologisch en pastoraal.
Heel wat hedendaagse theologen (onder wie zeker Schillebeeckx) reiken ons al
veel bevrijdende inzichten aan. Misschien ben ik te filosofisch ingesteld, maar ik
vraag me af of ze niet nog vrijmoediger en systematischer een theologie van de
Triniteit zouden moeten ontwikkelen, en van daaruit een theologie van de Logos
(Triniteit en: schepping, evolutie, geschiedenis, Israël, Jezus, Christus, kerk,
evangelisatie, Rijk Gods).
Pastoraal zouden we m.i. al op drie punten belangrijke conclusies kunnen trekken
uit een vrijmoediger beleving van het specifiek christelijk geloof in God en wereld.
Ik denk hier aan: evangelisatie en ontwikkeling; evangelisatie en... inculturatie,
dialoog, interreligie, syncretisme; evangelisatie en het zgn. religieus reveil in ons
eigen Westen.

Evangelisatie en ontwikkeling
Nog al te vaak wordt humane (sociale, economische, politieke, culturele)
ontwikkelingssamenwerking of ontwikkeling tout court beschouwd als een secundaire,
zoal niet totaal bijkomstige, evangelievreemde factor. Uit het christelijk geloof in
Gods universele menslievendheid volgt m.i. een vanzelfsprekend intrinsiek verband
tussen evangelisatie en humane ontwikkeling, verband dat door missionarissen en
andere evangelisch geïnspireerde ontwikkelingshelpers allang in praktijk wordt
gebracht. Het verwijt dat het hun uiteindelijk alleen om proselytisme is te doen, gaat
zelf uit van het dualisme waartegen ik het heb. Zij getuigen spontaan van de bovenal
menslievende boodschap van het evangelie.
Dat Schillebeeckx daar een open oog voor heeft is voldoende bekend:
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‘Toch (in tegenstelling tot de ook in de christelijke traditie beleden
onnoembaarheid van God) is het anderzijds het eigene van het christendom,
en juist zijn specifiek accent, te belijden dat in de mens Jezus God zijn
ware gezicht heeft getoond. In hem toont de God van alle mensen wie Hij
is, nl. liefde tot alle mensen zonder uitzondering, en daarin (ja, daarom)
voorkeursliefde voor wie men links laat liggen: arme, marginale en
uitgestoten mensen. Voorkeursliefde voor verstoten mensen is voor het
christelijk geloof de bevoorrechte vermiddeling tot de daadwerkelijk
universele mensenliefde, de concreet waarneembare gestalte van reële
godsliefde’ (p. 271).
Als het zgn. profane ontwikkelingswerk, het opkomen voor de zgn. Derde en Vierde
Wereld, voor sociale rechtvaardigheid, de mensenrechten, de vrede, het behoud van
de schepping enz. daar niet toe behoren, dan weet ik het niet meer. Hoelang zullen
bij ons katholieken nog komen aandraven met: ‘De pastoors preken het evangelie
niet meer, ze hebben het alsmaar over rechtvaardigheid, Derde Wereld, vrede enz.’?
Een ex-godsdienstleraar, nu een bekende tv-vedette, moet van een inspecteur eens
te horen hebben gekregen: ‘Een godsdienstleraar moet zich niet bezighouden met
het aanklagen van wantoestanden. Hij moet het evangelie verkondigen en daarmee
uit’. Heeft Jezus dan nooit wantoestanden aangeklaagd?
Het gaat hier over het niet zonder meer ‘religieus’ karakter van het christendom.
Er bestaat m.i. een fundamenteel verschil tussen de vele heilswegen die mensen
hebben gezocht en gevonden en de weg die van God uit naar de wereld loopt.
‘Iemand beklimt een berg. Op de top van de berg, denkt hij, denkt zij, is
God. Beneden in het dal zijn de zorgen en de beslommeringen van het
menselijke bestaan... Als zij de top bereiken hopen de mensen aan alle
ellende te ontsnappen. Maar zie, God van zijn kant daalt af van de berg.
Hij wil juist in die dingen onderduiken die de mens wil ontvluchten. De
mens wil God zijn. God wil mens zijn. God en mens kruisen elkaar, terwijl
ze in de tegenovergestelde richting gaan’ (John Dunne).
Maar deze beklemtoning van de eigenheid van het christelijk Godsgeloof heeft niets
te maken met ‘religieus superioriteitsgevoel’. Dit brengt me direct tot de problematiek
van de evangelisatie in haar diverse vormen.

Evangelisatie in diverse vormen
Ik geloof nog altijd dat het tot de opdracht van de kerk en van alle christenen behoort,
Jezus' openbaring van Gods universele menslievendheid uit te dragen naar alle
volkeren. Zoals ik al zei, hoeven we ons daarvoor niet te beroepen op de stelling
‘buiten de kerk geen heil’.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

489
Misschien moeten we het zoeken in zoiets als: ‘Ik ben niet komen afschaffen, maar
voltooien’ (wat Jezus overigens niet belet heeft bepaalde, ook ‘religieuze’ uitwassen
te bekritiseren en af te schudden). Zouden we al niet tot meer klaarheid komen als
we duidelijker begripsafspraken zouden maken omtrent evangelisatie en: inculturatie,
dialoog, interreligie?
Wat evangelisatie en inculturatie betreft, verwijs ik graag naar de heldere en goed
gedocumenteerde brochure van Nicolas Standaert, Inculturatie, evangelie en cultuur5.
Inculturatie is meer dan accomodatie. Met dit laatste wordt de methode bedoeld
waarbij de ‘missionaris’ zich aan een nieuwe cultuur aanpast om de evangelische
boodschap beter te kunnen verkondigen. Dat is in ieder geval al iets beter dan
acculturatie, waaronder Standaert verstaat: ‘cultuurcontact in het algemeen en meer
bijzonder de cultuurverandering die ontstaat binnen een cultuur door het contact met
een andere cultuur: cultuurvervreemding, vervreemding ten opzichte van de
oorspronkelijke cultuur’. Dat hebben wij, westerlingen, andere volkeren en culturen
vaak doen ondergaan, tegenwoordig vooral vanuit onze technologisch-industriële
‘cultuur’. Inculturatie is eerbiediger, ethischer, christelijker. Daarbij gaat het helemaal
niet om een verwatering van het christelijke Godsgeloof. Het gaat om een proces dat
bij reeds geëvangeliseerde bevolkingen door de lokale kerken zelf moet worden
voltrokken. In de lijn van de vorige algemeen overste van de jezuïeten, Pedro Arrupe,
omschrijft Standaert inculturatie als volgt:
‘In algemene betekenis, proces waarbij leden van een lokale cultuur vanuit
die cultuur een concrete uitdrukking geven aan wat ze van een andere
cultuur ontvangen; in theologische betekenis, incarnatie van het evangelisch
leven en de evangelische boodschap in een concrete cultuur en door de
leden van die cultuur, en wel op zo'n wijze dat de christelijke ervaring niet
alleen in de termen van die cultuur wordt uitgedrukt (dan zou het om een
eenvoudige aanpassing of accomodatie gaan), maar dat ze een kracht wordt
die de cultuur inspireert, een richting geeft en vernieuwt, om zo een nieuwe
eenheid tot stand te brengen, niet alleen in die bepaalde cultuur, maar als
verrijking van de universele wereldkerk!’
Dit laatste lijkt me bijzonder belangrijk.
Wat de gewenste dialoog met andere culturen betreft, zou ik willen pleiten voor
het onderscheid tussen allerlei vormen van ‘religiositeit’ (die ook in onze cultuur
bestaan) en de - al of niet - verenigbaarheid daarvan met het christelijk geloof in God
en wereld. Als, in de loop van haar geschiedenis, om maar bij de laatste eeuwen te
blijven, de kerk meer oog had gehad voor dat onderscheid, vooral voor de ver-
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enigbaarheid van heel wat ‘religieuze’ ideeën, riten en gebruiken met christelijk
Godsgeloof, dan zou de ‘kerstening van de Nieuwe Wereld’ en heel de kolonisatie,
de Chinese Ritenkwestie enz. er anders hebben uitgezien. Wordt het nu echter geen
tijd het zgn. Petrus-Paulusdispuut - moeten ‘heidenen’ al hun gebruiken afzweren
om christen te kunnen worden? - definitief in het voordeel van Paulus te beslechten?
Dit houdt meteen in dat ik er niet de minste moeite mee heb, andere culturen op dit
ogenblik als ‘religieus superieur’ aan onze Westerse cultuur te beschouwen, en dus
als mogelijke verrijkingen van onze vormen van religiositeit of irreligiositeit. Ook
de beleving van de christelijke godsdienstigheid houdt heel wat religieuze ingrediënten
in. Dat is normaal. De ontvankelijkheid voor, het geloof in de ‘naar ons toekomende
God’ geschiedt binnen een bepaalde culturele, ook religieuze sfeer. Daar moet dan
echter wel, vanuit het evangelie, kritisch mee omgegaan worden. Dat betekent echter
ook dat een positieve benadering van andere culturen, godsdiensten en religies, ons
niet ontslaat van de noodzaak kritisch toe te zien op de on-evangelische, soms gewoon
inhumane elementen die in sommige ‘religieuze’ (ook zgn. katholieke!) ideeën of
praktijken, of in bepaalde wereldgodsdiensten aanwezig zijn.
Interreligie, eventueel syncretisme, is misschien wenselijk, maar m.i. alleen
mogelijk als daaronder verstaan wordt, dat christelijke godsdienstigheid kan
samengaan met bepaalde religieuze voorstellingen, riten en praktijken. Maar dat we,
zoals Schillebeeckx schrijft (p. 262), tot verschillende godsdiensten kunnen behoren,
raakt er bij mij niet in. Hier speelt ongetwijfeld zijn veronachtzaming van het verschil
tussen godsdienst en religie een heel stuk mee. Wat daar ook van zij, ik pleit niet
alleen voor het verschil tussen godsdienstigheid en religiositeit, ik neem ook het
verschil aan tussen verschillende godsdiensten. Het onderscheid tussen christelijke
en niet-christelijke godsdienst verhindert mij b.v. als christen ook te behoren tot de
ongetwijfeld monotheïstische, maar niet trinitaire islam, wat mij niet belet die
godsdienst te respecteren. Ook mijn onderscheid tussen christelijke godsdienstigheid
en religiositeit in het algemeen is geen discriminerend onderscheid. Ik sta alleen
sceptisch tegenover bepaalde vormen van religiositeit of van sacrificiële religie, als
die de christelijke godsdienstigheid contamineren of in de plaats ervan treden. Ik
durf hier zelfs denken aan de huidige controverse in de katholieke kerk omtrent de
interpretatie van de Eucharistie: Slachtoffering of Maaltijd, de priester ‘face à Dieu’
of ‘face au peuple’, ‘naar God toe’ of ‘van God
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uit met Jezus naar de mensen’. Het gaat hier warempel over meer dan over
Gregoriaans, Latijn of niet.
Dit brengt me tot mijn derde punt: de in ons geseculariseerde Westen aan de orde
zijnde vraag naar de verhouding tussen het opkomende ‘religieus reveil’, de
‘herontdekking van het sacrale’ en de verhoopte ‘nieuwe evangelisatie’.

Christelijke godsdienstigheid en religiositeit
Dat in onze geseculariseerde wereld de religiositeit en de zin voor het sacrale achteruit
zijn gegaan valt niet te loochenen en is in heel wat opzichten te betreuren. Als
secularisatie betekent: afwijzing van of volkomen onverschilligheid voor alles wat
bovenmenselijk of bovenaards is, maken Gods woord, Jezus Christus, evangelie,
christelijke geloofsverkondiging weinig kans nog gehoord, laat staan beaamd te
worden. Maar de vraag is of secularisatie principieel én praktisch zo'n afwijzing
impliceert, ten tweede echter en vooral, of de huidige herleving van de religiositeit
en van de zin voor het sacrale niet wat te gemakkelijk worden voorgesteld als de
beste toegangswegen naar een volmondiger beleving van het christelijk Godsgeloof.
Secularisatie houdt ongetwijfeld een ‘désenchantement du monde’6 in, maar
‘onttovering’ is niet hetzelfde als ‘ontluistering’. Ik heb daarom behoorlijk wat moeite
met: publikaties als die van K. Van Isacker s.j.7; de her en der in Het geloof van een
kardinaal8 herhaalde reserves tegen een zogenaamde veel te ‘horizontale’ of
‘seculiere’ voorstelling van de evangelische boodschap; de daarin ook voorkomende,
nostalgische verwijzingen naar de zin (de huiver?) voor het sacrale in animistische
religies. Sommige ‘ecologische’ ophemelingen - vaak letterlijke sacralisaties - van
de Natuur, van dieren en bomen, illustreren wat ik bedoel met het onderscheid tussen
‘religiositeit’ en ‘eerbied voor het sacrale’ enerzijds, godsdienstigheid, meer bepaald
christelijke godsdienstigheid anderzijds. Nogmaals: ik deprecieer niet de religieuze
component van ieder Godsgeloof. Tenzij ‘religiositeit’ in de plaats treedt van ‘geloof
in God’. Dit laatste is duidelijk het geval waar religiositeit zonder meer geïnterpreteerd
wordt als zin, eerbied, huiver voor ‘het sacrale’: een afgescheiden, buiten en boven
de gemeenschap verheven macht die tegelijk vereerd en gevreesd wordt. Daar krijg
ik het met de dag moeilijker mee, zeker als daar nog de nodige dosis animisme mee
gepaard gaat.
Veelzeggend was de bespreking die Eddy Daniëls in De Nieuwe
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Maand gewijd heeft aan Het geloof van een kardinaal9. Natuurlijk is de kardinaal
niet verantwoordelijk voor de zgn. diepte-psychologisch gefundeerde verheerlijking
van het animisme waarvan het stuk getuigde. Maar zijn wij voldoende op onze hoede
voor, van christelijk gelovig standpunt uit, m.i. stupide uitlatingen als:
‘De kardinaal geeft daarbij noch min noch meer de animistische kern van
het christendom toe’ (p. 24) - ‘Toch trekt (de kerk) amper nieuwe mensen
aan, behalve - tot op zekere hoogte - in die gebieden van de derde wereld
waar zij kan terugvallen op haar animistische kern’ - ‘precies de mytische
kracht van de liturgie, de diepe magie die inwerkt op wie er ontvankelijk
voor is, maakt het eigene uit van het katholicisme. De primitieve basis
zelf van de christelijke sacramentenleer bepaalt haar irrationele
aantrekkingskracht’.
Tussen christelijke sacramentaliteit en sacraliteit bestaat er voor Daniëls geen verschil.
Vandaar dat hij kan pleiten voor een humanistische sacramentaliteit, die gerust
atheïstisch mag zijn. Aan het eind van zijn artikel heeft hij het dan ook - heel
consequent - over agnostische of atheïstische religiositeit.
‘Dat het atheïsme geen godsbeeld hanteert kan daarbij (bij de kans dat het
katholicisme uit Europa zal verdwijnen) geen bezwaar zijn: confucianisme
en boeddhisme bezitten dat ook niet. Zij bewijzen daarom dat de
Godsfiguuur geen essentiële vereiste is voor wat wij ‘religie’ noemen.
Belangrijker dan een godsbeeld is het respect en het begrip voor de
animistische kern van iedere menselijke beschaving, van iedere
maatschappelijke normering en van iedere persoonlijke gewetensvorming’
(p. 26).
De kerk spreekt op die existentiële diepte niet meer aan. Maar er is nieuwe hoop:
‘De nieuwe overgangsriten komen uit de meest onverwachte hoek. Het is
in de moderne popmuziek - de enige universele taal waarin jongeren uit
de hele wereld elkaar ontmoeten - dat stelselmatig teruggegrepen wordt
naar symbolen die de kern raken van onze latente animistische verlangens’
(p. 26).
Kan ik mijn onderscheid tussen christelijke godsdienst en ‘religie’ duidelijker
profileren? De ogenschijnlijk sympathieke reactie van Eddy Daniëls op ‘het geloof
van een kardinaal’ komt, denk ik, niet alleen mij, maar moet ongetwijfeld ook
Godfried Danneels en Guido Van Hoof zijn overgekomen als een cynische uitstalling
van christelijktheologische ondeskundigheid.
De bijbelse ‘onttovering’, ‘le désenchantement du monde’, de antiidolatrie, het
anti-animisme hebben veel te maken met ‘desacralisatie’ en dus ‘secularisatie’. Maar
daar moeten wij als christenen consequenter op durven doordenken. We moeten voor
ons zelf in het reine ko-
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men met de fameuze dilemma's: óf verticaal óf horizontaal christendom, óf sacraal
óf seculier.
Het gaat niet over óf-óf, óf verticaal óf horizontaal, zeggen we b.v. óf mystiek
(religieus?) óf sociaal. De twee horen samen in één en dezelfde beweging van God
naar ons en van ons naar anderen. Christelijk geloven is geloven in het initiatief van
God, maar het is God niet om zichzelf, maar om ons, om de wereld, om het heil van
de wereld te doen, volledig naar zijn Zoon en in de Zoon naar de wereld toegewend.
Ik weet nog altijd niet wie eens heeft gezegd: ‘Men dringt maar door tot het wezen
van de bron als men meevloeit met de stroom’. We moeten putten aan de bron, gebed
moet ons geloof voeden. We moeten regelmatig met Jezus de berg op of de woestijn
in, maar we worden dan altijd weer de berg af of de woestijn uit gestuurd, met Jezus
mee naar de wereld.
Nog minder christelijk vind ik de tegenstelling tussen ‘sacraal’ en ‘seculier’. Vat
men ‘seculier’ op als ‘wereldlijk’ in de pejoratieve zin van: de hebzuchtige,
heerszuchtige, eerzuchtige, ongelovige mensenwereld10, dan kunnen we misschien
als reactie daartegen de distinctie tussen sacraal en seculier blijven hanteren. Maar
principieel, ook cultuurhistorisch en theologisch, heeft het ‘sacrale’ minder met
christelijk of onchristelijk te maken dan men denkt. Die categorie hoort thuis in de
sfeer van de verschillende religies, waarvan sommige best, andere minder met
christelijke Gods- en wereldbeschouwing kunnen samengaan. Maar het christendom
is - nogmaals: van God zelf uit - wereldgericht, seculier. ‘Het Woord is Vlees
geworden’ - ‘De Geest des Heren rust op mij want Hij heeft mij gezalfd om aan de
armen de blijde boodschap te brengen,... aan gevangenen verlossing... aan blinden
genezing... aan verdrukten bevrijding...’ Wie die zending, die oproep en die
machtiging, die ook ons ten deel zijn gevallen, zo spiritualiseert dat ze hoogstens
zijdelings iets te maken hebben met de aardse, economische, politieke en culturele
opgaven van ons historisch leven en samenleven, ontkracht, vaporiseert de woorden
en het optreden van Jezus, doet afbreuk aan heel de bijbelse traditie. Geloven we in
de menslievende God die Jezus ons is komen openbaren of blijven we in een vóórof na-christelijke religie of godsdienst steken?
Het wereldlijk karakter van de christelijke godsdienstigheid betekent helemaal
geen meegaandheid met de ‘wereld’ in de pejoratieve zin van het woord. Wij worden
opgeroepen tot een strijd, zowel binnen als buiten ons, tegen de huidige vormen van
hebzucht, heerszucht,
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eerzucht en gemis aan geloof (zowel in God als in de zin van het menselijk leven).
Het gaat er dus niet om, de moderne (of post-moderne) mensen naar de mond te
praten. Ik heb zelfs de indruk dat ze ervan houden tegen de haren in te worden
gestreken. Maar het zal dan wel moeten gebeuren - ongetwijfeld anders dan ik hier
heb proberen te doen - in een taal die hen aanspreekt of die ze tenminste verstaan.
Daarbij bestaat het gevaar m.i. niet zozeer hierin dat het christendom te sociaal, te
ethisch (te horizontaal of seculier) wordt voorgesteld of voorgeleefd, maar dat die
christelijke wereldgerichtheid, die radicale menslievendheid niet voldoende - biddend,
zowel persoonlijk als gemeenschappelijk, dus ook kerkelijk, liturgisch, sacramenteel,
vooral eucharistisch - verankerd worden in de christelijke viering en beleving van
God, zoals Jezus Hem, via zijn kerk, ons nog altijd probeert te openbaren. Omgekeerd
betekent dat echter ook dat liturgie, sacramenten, vooral de Eucharistie niet alleen
diepere inkeer tot God, maar ook edelmoediger uitkeer, met Jezus naar de wereld,
moeten stimuleren, wat trouwens al in heel wat kerkelijke vieringen in Vlaanderen
gebeurt, alle treurzangen om de zgn. ontluisterende post-conciliaire liturgie ten spijt.

Eindnoten:
1 Zoals bij ons b.v. J. Kruithof, De mens aan de grens, of L. Apostel, Mysticisme, ritueel en
atheïsme, in Atheïstische spiritualiteit?, ieder op zijn manier, dat verstaan.
2 E. Schillebeeckx, Identiteit, eigenheid en universaliteit van Gods heil in Jezus, in Tijdschrift
voor Theologie, 30 (1990), pp. 259-275.
3 René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, Paris, 1978. Cfr. L. Van Bladel,
Geweld, religie en christendom volgens René Girard, in Streven, april 1983, pp. 186-199.
4 Cfr. A. Kamps, De wereldgodsdiensten en de uniciteit van het Christendom, in C. Cornille en
J. Bulckens (red.), Jodendom en Islam in het vak godsdienst, pp. 199-216, vooral p. 213.
5 N. Standaert s.j., Inculturatie, evangelie en cultuur, Kerk en wereld, Mechelen, 1990.
6 M. Gauchet, Le désenchantement du monde, Paris, 1985.
7 K. Van Isacker s.j,. Ontwijding, Davidsfonds, 1990.
8 Guido Van Hoof, Het geloof van een kardinaal. Gesprekken met Godfried Danneels, DNB,
Kapellen, 1988, 3e druk.
9 Eddy Daniëls, Geloven na de dood van God. Het animisme van Godfried Danneels, in De
Nieuwe Maand, oktober 1988, pp. 20-26.
10 In zijn Kerstbrochure Christus of de Waterman spreekt kardinaal Danneels in één adem van
een ‘geseculariseerde, atheïstische mens, geheel en al opgeslorpt door materiële
bekommernissen’, p. 3.
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Individuele vrijheid als sociaal recht
Amartya Sen
Waartoe zou het ons leiden als we het bevorderen van de individuele vrijheid gingen
opvatten als een sociale opdracht? In mijn opvatting van de sociale ethiek is
individuele vrijheid (1) een centrale waarde in iedere samenleving, (2) vrucht van
maatschappelijke organisatievormen. Voor onze kijk op de hedendaagse samenleving
zie ik opmerkelijke voordelen in deze benadering, in vergelijking met andere
theorieën, b.v. de utilitaristische berekeningen van genot en verlangens, waarop het
hedendaagse sociale beleid vaak gebaseerd is, impliciet of expliciet. De weerslag
van deze benadering op onze opvattingen over sociale instellingen en openbaar beleid
kan bijzonder groot zijn. Dat wil ik hier aantonen1.

Abstracte ideeen en concrete gruwelen
Het is mij niet in de eerste plaats te doen om theoretische beschouwingen, maar om
wat die theorieën concreet uitwerken. Die uitwerking zou ik willen illustreren aan
de hand van problemen uit het reële leven. In mijn voorbeelden zullen economische
fenomenen een rol spelen. Niet alleen omdat ik beroepshalve vooral een econoom
ben (die vaak de vrijheid neemt om zich in ethische debatten te mengen) maar ook
omdat de economische analyse m.i. een reële bijdrage levert aan de ethiek.
Sommige van de meest schrijnende problemen van de sociale ethiek zijn in de
grond van economische aard. Laat me toe even terug te grijpen op enkele
gebeurtenissen uit mijn kinderjaren die mij ook sterk gedreven hebben in de richting
van mijn latere belangstelling en engagementen. Een van mijn twee meest onthutsende
ervaringen was de hongersnood in Bengalen in 1943. Toen zijn er, naar recente ra-
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mingen, ongeveer drie miljoen mensen omgekomen. Het was een bijna onvoorstelbaar
wrede beproeving en ik kon toen totaal niet begrijpen dat ze ons zo plotseling
overkwam. Ik was negen jaar oud en liep school in het landelijke deel van Bengalen.
Er was niet de minste aanwijzing van een noodsituatie bij de mensen die ik op school
kende, noch in hun gezinnen. Trouwens, uit onderzoek dat ik meer dan dertig jaar
later deed, is gebleken dat de meerderheid van de Bengaalse bevolking weinig te
lijden had in de periode van de hongersnood. Die nood bleef beperkt tot bepaalde
beroepsgroepen (zoals alle hongersnoden) en de andere mensen leden helemaal geen
ongemak.
Op een morgen kwam in onze school een broodmagere man die zich vreemd
gedroeg - naar ik later leerde, een bekend symptoom van langdurig hongerlijden. Hij
kwam uit een ver dorp, op zoek naar voedsel, hopend ergens hulp te krijgen. De
volgende dagen kwamen tientallen, toen duizenden en daarna een stroom mensen
door ons dorp, mager, met ingevallen wangen, doffe ogen, vaak met hun
uitgemergelde kinderen op de arm. Zij zochten wat liefdadige steun bij meer begoede
gezinnen en bij openbare instanties.
Er werd inderdaad privé wat gegeven, maar dat was hopeloos ontoereikend om
de miljoenen slachtoffers te redden. De Brits-Indische regering kwam er - om diverse
redenen - in de eerste zes maanden van de hongersnood niet toe enige openbare hulp
van betekenis te verlenen. Het is moeilijk het beeld te vergeten van duizenden
verschrompelde mensen die bedelden, vreselijk te lijden hadden en stilletjes stierven.
Wanneer men in het licht van latere studies de ware aard van die sociale ramp ziet,
dan blijkt ze pas echt wraakroepend: de totale voedselvoorraad in Bengalen was niet
bepaald laag tijdens de hongersnood, maar de slachtoffers beschikten niet over de
middelen om het voedsel aan te schaffen dat er was. Ik kom verder nog terug op dit
aspect.
Mijn tweede ervaring van verschrikking was van een enigszins andere aard. Ik
was nog jonger - ongeveer acht jaar, meen ik. Ik woonde in Dacca - toen op één na
de grootste stad van Bengalen en nu de hoofdstad van Bangladesh. Plotseling brak
er een of ander geweld uit tussen de gemeenschappen van hindoes en moslims, met
waanzinnige moordpartijen door bendes van beide zijden. Al waren de twee
gemeenschappen verspreid over de hele stad, er waren wijken waar de moslims, en
andere waar de hindoes de meerderheid vormden. Ik stamde uit een hindoegezin en
we woonden in een wijk van overwegend hindoe middenstand.
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Op een namiddag kwam een man krijsend de tuinpoort binnen gelopen. Hij was met
een mes in de rug gestoken en bloedde hevig. Kader Mian heette hij en hij was een
moslim dagloner die in een huis in de buurt een lading hout was komen brengen
tegen een kleine vergoeding. Terwijl hij door mijn vader naar het ziekenhuis gebracht
werd, herhaalde hij voortdurend dat zijn vrouw hem gesmeekt had toch niet naar een
vijandige wijk te gaan tijdens de onlusten. Maar hij moest wel werk zoeken, want
zijn familie had niets te eten. Blijkbaar was zijn leven de prijs voor die economische
vrijheid; hij stierf later in het ziekenhuis.
Dergelijke pijnlijke herinneringen, opgedaan op een leeftijd dat men nog heel
vatbaar is voor indrukken, vormen allicht geen goede basis voor een ernstige analyse
en men moet ze niet zwaarder aanslaan dan ze waren. Maar ik meen dat deze
voorvallen toch enig licht werpen op de kern van mijn betoog. Daarom zal ik op deze
verschrikkelijke gebeurtenissen terugkomen nadat ik de begrippen die ik in mijn
betoog aanwend nader omschreven heb.

Vrijheid: negatief en positief
Het begrip ‘individuele vrijheid’ heeft meer dan één betekenis. Sir Isaiah Berlin, de
eerste laureaat van de Agnelliprijs, heeft een belangrijk onderscheid gemaakt tussen
‘positieve’ en ‘negatieve’ concepten van vrijheid. Er zijn verschillende invalshoeken
om dit onderscheid te maken. Eén ervan is na te gaan of de vrijheid van een persoon
van buitenaf aangetast wordt. Onder ‘positieve vrijheid’ verstaat men dan: al wat
een persoon, naar omstandigheden, uit zichzelf kan of niet kan. Het waarom, b.v.
hinder vanwege andere personen of maatregelen van het beleid, blijft hier buiten
beschouwing. In tegenstelling hiermee betekent ‘negatieve vrijheid’ juist dat iemand
geen last heeft van enige belemmering die een persoon (of de staat, of andere
instellingen) zou kunnen veroorzaken voor individuën. Ben ik b.v. zo gehandicapt
dat ik niet op eigen kracht in het park kan wandelen dan ontbreekt mij de positieve
vrijheid om die wandeling te maken. Maar kan ik het park niet inlopen omdat
herriemakers mij zouden afranselen als ik dat deed, dan is dat een schending van
mijn negatieve vrijheid.
In deze interpretatie, die enigszins verschilt van Berlins klassieke dichotomie, is
een schending van de negatieve vrijheid meteen ook een aantasting van de positieve
vrijheid, maar niet omgekeerd. In de
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traditionele literatuur van het libertarisme is veel aandacht besteed aan de negatieve
vrijheid; er is zelfs ooit voor gepleit de term ‘vrijheid’ voor te behouden voor de
negatieve duiding. Van hun kant hebben veel schrijvers (van Aristoteles tot Karl
Marx, van Mahatma Gandhi tot Franklin Roosevelt) juist hun aandacht gericht op
de algemene positieve vrijheid en veel minder op afwezigheid van externe
beperkingen. Als wij vinden dat een persoon het soort leven moet kunnen kiezen dat
hij verlangt, dan moeten wij de algemene categorie van de positieve vrijheid
verdedigen. Zo kan men argumenteren. Maar dat mag dan niet betekenen dat men
zich helemaal niet bekommert om de negatieve vrijheid. Men kan het b.v. een
verarming vinden voor de samenleving dat iemand niet in staat is in het park te
wandelen; maar dit is vanuit het standpunt van de maatschappelijke organisatie des
te erger wanneer de oorzaak ligt bij de bedreiging of de verhindering door derden.
Het aantasten van iemands persoonlijk leven is voor een deel een gevaarlijke misschien onduldbare - agressie die veel verder reikt dan het resulterende gebrek
aan positieve vrijheid.
Het heeft dan ook niet veel zin erover te twisten of nu de positieve of de negatieve
vrijheid de voorrang verdient. Ze zijn beide belangrijk (zij het om verschillende
redenen). Ze zijn ook op veel manieren in elkaar verweven, want sociale gegevens
staan altijd onderling in relatie. Neem het geval van Kader Mian, de vermoorde
arbeider over wie ik het had. Zijn dood beroofde hem van de fundamentele positieve
vrijheid om verder te leven (zoals hij graag had gewild). Dit is erg genoeg, maar nog
pijnlijker is het feit dat dit gebrek aan positieve vrijheid om verder te leven veroorzaakt
was door een aanranding, niet door de natuurlijke krachten van ouderdom of ziekte.
Hij stierf niet alleen, hij werd vermoord. Dit rampzalig aspect van het gebeuren
brengt ons van het positieve naar het negatieve begrip. Bovendien, had Kader Mian
naar zijn vrouw geluisterd en - vanwege de communautaire onlusten - geen werk
aanvaard waarmee hij wat kon verdienen, dan was ook dat een verlies van negatieve
vrijheid geweest: geen werk kunnen aannemen, omdat anderen dit verhinderen (door
een moord nog wel).
Er is nog een andere vervlechting van positieve en negatieve vrijheid. Kader Mian
moest het risico lopen door bendeleden vermoord te worden omdat hij arm was en
zijn gezin honger leed. Armoede is op zich nog geen aantasting van de negatieve
vrijheid. Wie in uiterste armoede leeft is niet vrij een aantal dingen te doen (b.v. zijn
gezin goed te voeden, thuis te blijven als onlusten zijn leven in gevaar bren-
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gen), maar de armoede en het daaruit volgende gebrek aan positieve vrijheid zijn
niet noodzakelijk het werk van anderen. Anderzijds was het juist dit gebrek aan
positieve vrijheid waardoor Kader Mian genoodzaakt was een verdienste te gaan
zoeken in een vijandige wijk en waardoor hij het slachtoffer werd van de hooligans.
De moord was wel de ultieme schending van zijn negatieve vrijheid, maar hij kwam
in die uiterst gevaarlijke buurt terecht in de eerste plaats door zijn armoede en het
gebrek aan positieve vrijheid dat hieruit resulteerde.
Positieve en negatieve vrijheid zijn reëel onderscheiden, maar de relatie en de
vervlechting tussen beide kan heel sterk zijn. Eén van beide verwaarlozen leidt tot
een gebrekkige ethiek en kan het sociale leven ontwrichten. De sociale inzet voor
individuele vrijheid moet zich bekommeren om zowel de positieve als de negatieve
vrijheid en ook om de hele waaier van hun onderlinge relaties.

Hongersnoden en vrijheden
Die relaties kunnen heel ingewikkeld zijn. Neem b.v. het massale gebrek aan positieve
vrijheid om te blijven leven bij een hongersnood. De grote hongersnood van 1943
in Bengalen, waarover ik het had, was in feite de laatste in India. Er is er geen meer
geweest na de onafhankelijkheid, ondanks grote droogtes, overstromingen en andere
rampen. Hoe is die ommekeer er gekomen? En, ruimer gezien, hoe zijn de herhaalde
vreselijke hongersnoden in de wereld (b.v. aan de zuidelijke grens van de Sahara) te
voorkomen?
Ik wees er al op dat de voedselvoorraad niet bijzonder laag was in Bengalen bij
de hongersnood van 1943. En ook niet bij andere hongersnoden, b.v. in Ethiopië in
1973 en in het begin van de jaren tachtig. Er zijn zelfs hongersnoden voorgekomen
op een ogenblik dat de voedselvoorraad bijzonder ‘groot’ was, zoals in Bangladesh
in 1974. Om hongersnoden te begrijpen moeten we niet in de eerste plaats naar de
totale voedselvoorraad kijken (al heeft die wel invloed), maar naar de aanspraken
op voedsel die de kwetsbare groepen kunnen maken, b.v. door hun eigendomsrechten.
Dit brengt ons bij de economische en politieke veranderingen die bepaalde
beroepsgroepen beroven van hun mogelijkheid om voedsel aan te schaffen. Een grote
toename van de werkeloosheid en het daaruit volgende gebrek aan inkomen voor
velen, een sterke stijging van de voedselprijzen in verhouding tot de lonen, een
scherpe daling van de prijzen voor de produkten van handwerk kunnen honger
veroorzaken over een uitgestrekt gebied.
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Bij deze diagnose verrast het niet dat een beleid dat de bevolking meer inkomen
bezorgt (b.v. door tewerkstelling in de openbare sector, met uitbetaling van lonen
aan berooide werkzoekenden) een van de doeltreffendste middelen is om hongersnood
te voorkomen. Zo zijn ook inderdaad hongersnoden in grote mate verholpen door
systematische interventie van de overheid in het onafhankelijke India: in Bihar in
1967, Maharashtra in 1973, Gujerat in 1987, enz. De plannen voor een dergelijke
interventie waren overigens al in substantie klaar onder het Britse bewind, met name
met de wet op de hongersnood van 1880. De methodes van toepassing zijn naderhand
verfijnd, maar de basisstrategie van inkomensverhoging is bewaard. Waarom kwamen
er dan nog hongersnoden voor tot in 1943 en niet meer na de onafhankelijkheid in
1947? Omdat de voorzieningen van een wet niet veel uitrichten als ze niet of niet
tijdig worden toegepast. Onder het Britse bewind werd de wet vaak veel te laat
ingeroepen. Soms zelfs helemaal niet, zoals bij de hongersnood van 1943 in Bengalen.
Na de onafhankelijkheid daarentegen zijn de maatregelen vrij stipt toegepast.
Hoe is die tegenstelling te verklaren? Ik heb elders geprobeerd aan te tonen dat
het pluralistische, democratische karakter van het onafhankelijke India het grote
verschil maakt. Wanneer de pers voldoende vrij is, er geregeld verkiezingen zijn,
met actieve oppositiepartijen, kan geen enkele regering een strenge afstraffing
ontlopen wanneer ze geen maatregelen neemt en er een echte hongersnood uitbreekt.
Het is die dreiging die een regering attent houdt.
Er is niet alleen een scherpe tegenstelling met het India van voor de
onafhankelijkheid, maar ook met veel landen aan de zuidgrens van de Sahara, waar
de regeringen zich geen zorgen hoeven te maken over oppositiepartijen en vrije pers.
De oorzaak van de Chinese hongersnood van 1958-1961 (23 à 30 miljoen doden)
lag ten dele bij de regering. Drie jaar lang kwam er geen wezenlijke verandering in
de rampzalige officiële politiek. De regering voelde zich niet onder druk gezet: er
waren geen oppositiepartijen, geen krant bracht kritiek uit op het beleid, de
hongersnood werd nauwelijks vermeld, hoewel er massale sterfte heerste in het hele
land.
Het is daarentegen moeilijk in de geschiedenis van de honger in de wereld een
geval van hongersnood aan te wijzen in een land met een vrije pers en een actieve
oppositie binnen een democratisch bestel. Dus mogen we stellen dat de diverse
vrijheden in een democratische staat de reële krachten zijn die hongersnoden
voorkomen. Het
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ene stel vrijheden (kritiek uitbrengen, publiceren, kiezen) blijkt op zijn beurt in
causaal verband te staan met andere vrijheden (de honger en de hongerdood ontlopen).
De negatieve vrijheden van de pers en de oppositiepartijen om kritiek uit te brengen,
te informeren en actie te voeren, kunnen een doeltreffende verdediging zijn van de
elementaire positieve vrijheden van een kwetsbare bevolking.

De utilitaristische denkwijze en de vrijheid
De vrijheid - negatief of positief - gebruiken als maatstaf voor het beoordelen van
de sociale situatie is een heel andere benadering dan b.v. het utilitarisme dat
traditioneel de klemtoon legt op de bereikte resultaten en niet op de vrijheid om die
te bereiken. Deze resultaten worden dan nog beoordeeld aan de hand van subjectieve
begrippen als gelukkig zijn en verlangen (‘nuttigheid’). Er bestaan wel substantieel
verschillende richtingen binnen de utilitaristische denkwijze. Zo zal het afwegen van
een resultaat naar de maat van geluk die het oplevert tot andere besluiten leiden dan
het afwegen van de verlangens die het vervult. Maar bij alle verschillen is er altijd
een basisstrategie waarbij (1) het belang van de resultaten primeert en (2) die
resultaten beoordeeld worden aan de hand van een paar geestesgesteldheden (b.v.
geluk en verlangen) van de betrokken personen.
De utilitaristische school - gevormd door Jeremy Bentham, John Stuart Mill e.a.
- heeft de sociale praktijk sterk beïnvloed omdat ze een maatstaf leverde voor een
systematisch en ordelijk evalueren van de beleidsopties. Al wat de utilitaristische
denkwijze impliceert is terdege onderzocht en toegepast door economen, sociologen
en ambtenaren. Bepaalde door haar bewerkte veranderingen (in de eerste plaats de
vroegste gevangenishervormingen in Groot Brittannië, waar Bentham zelf sterk bij
betrokken was) verzachtten niet alleen het lijden en brachten meer geluk, maar leidden
onrechtstreeks ook tot een uitbreiding van de vrijheden. Wel was zo'n toename van
vrijheid alleen een toevallig resultaat van het utilitaristisch streven, want vrijheid is
geen waarde in de utilitaristische denkwijze. En soms zijn de utilitaristische
voorstellen in conflict gekomen met de individuele vrijheid. Dergelijke conflicten
ontstaan om verschillende redenen. Een ervan is het paternalistisch element dat kan
meespelen bij het sturen van een samenleving in de richting van maximaal geluk
i.p.v. grotere vrijheid, met inbegrip van de vrijheid zich te vergissen.
Een andere moeilijkheid is dat de begrippen geluk en verlangen
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afgezwakt geraken in situaties van blijvende ongelijkheid: de minder bedeelden gaan
denken dat ze hun lot vrijwel niet kunnen ontlopen en het gelaten moeten dragen.
Ze leren hun geluk en verlangen aan te passen omdat het niet veel zin heeft te blijven
verzuchten naar wat niet haalbaar lijkt; ze hebben ook nooit veel reden gehad om te
geloven in hun kansen. Voor wie chronisch nood lijden, niet de moed hebben om
veel meer te verlangen dan wat ze hebben en zo veel mogelijk vreugde puren uit
kleine genoegens, gaat de utilitaristische theorie niet op: ze voelen niet zo scherp
aan wat ze missen omdat de maatstaf van geluk en verlangen vervormd is. Wie het
zoeken naar geluk als maatstaf neemt in de sociale ethiek loopt het gevaar niet meer
te zien hoe groot de nood is van een dagloner zonder vaste betrekking, een chronisch
werkloze, een oververmoeide koelie of een onderdanige huismoeder, die allen geleerd
hebben hun verlangens te matigen en het beste te maken van al de kleine meevallertjes.
Hier raken we de basis van de utilitaristische denkwijze; toch is het geen zuivere
theoretische zaak; er zitten belangrijke praktische gevolgen aan vast. Laat me dit
illustreren aan de hand van twee grote sociale misstanden in mijn eigen land, India.
De eerste is de ongelijkheid der geslachten, de achterstelling van de vrouwen. Die
is natuurlijk niet eigen aan India. Er zijn aanwijzingen te over dat ze op uitgebreide
schaal voorkomt, zelfs op essentiële punten zoals gezondheidszorg en voeding, in
vele landen over de hele wereld (b.v. in de meeste landen van de brede gordel die
loopt van West-Azië tot in China). Maar in India bestaan er heel gedetailleerde
vergelijkingen van sterfte, ziekte, ziekenhuiszorg, voeding enz. (ik heb zelf
meegewerkt aan bepaalde van die vergelijkingen) en, al komen er regionale verschillen
voor binnen India, er blijkt duidelijk uit dat de vrouwen systematisch achtergesteld
worden bij de mannen in een groot gedeelte van het land, met name in de rurale
gebieden. Op deze vaststelling en op de nood aan verandering is ook felle kritiek
uitgebracht. Er is - jammer genoeg terecht - op gewezen dat vrouwen op het platteland
in India niet afgunstig zijn op de status van de mannen, hun situatie niet ervaren als
een pijnlijke ongelijkheid en niet verlangen naar hervormingen. Al neemt de politieke
mondigheid van de landelijke bevolking toe en komt er langzaam verandering in dit
beeld van inertie (waarbij de opkomende vrouwenbewegingen een belangrijke rol
spelen), toch is deze empirische waarneming in grote trekken een juiste weergave
van de situatie in ruraal India. Je kunt tot op heden moeilijk stellen dat het ongenoegen
over ongelijkheid tussen de geslachten of een sterk
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verlangen naar radicale verandering breed verspreid zijn onder de vrouwen op het
Indiase platteland. De eigenlijke vraag is echter: wat is de betekenis en de draagwijdte
van deze empirische waarneming?
Objectief gezien zijn Indiase plattelandsvrouwen wel degelijk minder dan mannen
vrij om een aantal dingen te doen. En niets in de wereldgeschiedenis wijst er op dat
vrouwen geen waardering zullen opbrengen voor een grotere vrijheid wanneer ze
die eenmaal ervaren (eerder dan ze ‘niet haalbaar’ of ‘onnatuurlijk’ te vinden). Dat
de vrouwen nu niet ontevreden zijn en geen radicale verlangens hebben neemt niet
weg dat de ongelijkheid een moreel belangrijk feit is als men vrijheid hoog schat met inbegrip van de vrijheid om de eigen situatie te beoordelen en te veranderen.
De voorstanders van het status quo kunnen zich wel beroepen op (minstens) enkele
versies van de utilitaristische denkwijze, maar hun argumentatie houdt geen stand
als individuele vrijheid ook een sociale opdracht is. Daar aanhoudende ongelijkheid
en uitbuiting vaak teren op het passieve bondgenootschap van wie onderdrukt en
uitgebuit worden, is er een groot verschil tussen het utilitaristische denken en het
vrijheidsdenken en leiden die uiteindelijk tot heel verschillende resultaten.
Het tweede voorbeeld is het analfabetisme in India. Na de onafhankelijkheid in
1947 zijn het middelbaar en hoger onderwijs in India opmerkelijk verbeterd, maar
het basisonderwijs nauwelijks. Bij de laatste volkstelling, in 1981, bleek slechts 41%
van de volwassen bevolking geletterd te zijn; bij de vrouwen was dat niet meer dan
28%. De overheid heeft nooit zoveel besteed aan het basisonderwijs als aan andere
sociale projecten. Om verschillende redenen. Maar een vaak gebruikt argument is
dat een ongeletterde in India niet erg rouwig is om zijn gebrek; en dat onderwijs niet
bovenaan het verlanglijstje staat van een noodlijdende in India. Dit kan inderdaad
een nauwkeurige beschrijving zijn van de geestesgesteldheid van de Indiase
ongeletterde. Maar wat er niet bij vermeld wordt is zijn onvrijheid: niet alleen kan
hij niet lezen, hij mist ook alle vrijheden die afhangen van het vermogen om te
communiceren door lezen en schrijven. Ook hier wijst een sociale ethiek die vrijheid
centraal stelt een heel andere weg dan een sociaal denken dat steunt op geluk en
verlangen.
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Vrijheid versus de middelen tot vrijheid
De laatste tijd is ook vanuit veel andere hoeken kritiek geleverd op de utilitaristische
traditie. B.v. de grondige kritiek van John Rawls en Bernard Williams op de
grondslagen van de utilitaristische denkwijze. Veel alternatieve systemen van politieke
filosofie zijn bestudeerd, er is ernstig onderzoek verricht over andere aspecten van
liberale en vrijheidgerichte procedures door James Buchanan, Ronald Dworkin en
Robert Nozick.
Ik wil mijn zienswijze nu eens stellen naast (enkele aspecten van) de theorie van
de rechtvaardigheid van John Rawls, die veel heeft bijgedragen tot de radicale
vernieuwing van de moderne politieke filosofie en ethiek. Met name heeft ze sterk
de aandacht gericht op het politieke en ethische belang van de individuele vrijheid.
Zijn ‘principes van rechtvaardigheid’ stellen de ‘prioriteit’ van de vrijheid veilig,
althans op voorwaarde dat die voor allen gelijkelijk geldt. Zijn norm voor ongelijkheid
is niet de vervulling van behoeften maar de verdeling van ‘primaire goederen’. Dit
zijn de middelen (inkomen, welstand, vrijheid, enz.) waarmee de mensen vrij kunnen
streven naar wat ze zelf gekozen hebben. Toch is het vergelijken van primaire
goederen waarover mensen beschikken niet helemaal hetzelfde als het vergelijken
van de vrijheden die ze werkelijk genieten, al kan er een nauw verband bestaan tussen
beide. Primaire goederen zijn middelen om vrijheid te verwerven, maar in welke
mate die al verworven is kunnen ze niet aangeven, want van mens tot mens verschilt
de maat van omzetting van primaire goederen in vrijheid om zijn doelstellingen na
te streven. Gezien de verschillen in sekse, leeftijd, erfelijke eigenschappen, milieu,
enz. tussen mensen of binnen groepen kan bij een zelfde niveau van primaire goederen
een ongelijke vrijheid bestaan. Bij een zelfde beschikking over primaire goederen
kunnen fysiek gehandicapten veel minder vrij zijn om hun eigen welzijn te bewerken.
Ze kunnen daarenboven nog gehinderd zijn - als ze geen bijzondere hulp krijgen om inspraak te hebben in de keuze van maatschappelijke instituties en in de algemene
politieke besluitvorming (niet alleen op het domein van hun handicap).
Ook de niet gehandicapten - de meerderheid van de mensen - verschillen over het
algemeen sterk wat betreft persoonlijke eigenschappen en milieu. Er is verschil in
leeftijd en energie, in sekse en fysieke behoeften (b.v. in verband met zwangerschap),
erfelijke en verworven vatbaarheid voor ziekte, enz. en die verschillen bepalen
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mee de maat waarin we vrijheid in ons leven kunnen verwerven met behulp van een
gegeven pakket primaire goederen. Als verschil in aard en milieu zo sterk bepalend
is kunnen we de vrijheid waarover mensen reëel beschikken niet meten aan de hand
van primaire goederen (voor wat Rawls bedoelt kan dit wel een geschikte maatstaf
zijn).
Beter dan naar primaire goederen en hulpmiddelen kan men kijken naar het reële
leven dat mensen kunnen kiezen, d.i. de verschillende wijzen waarop mensen kunnen
functioneren. Bepaalde hiervan zijn - en worden door iedereen beschouwd als - heel
elementair, zoals voldoende gevoed zijn, gezond zijn, enz. Andere zijn complexer
en ook nog erg gegeerd, zoals zelfrespect of deelname aan het leven van de
gemeenschap. Ook de utilitaristische doelstelling van het geluk hoort wellicht hierbij,
maar dan wel als één tussen de vele andere en niet als de basis van alle waardering.
Maar het belang dat wordt gehecht aan de verschillende wijzen waarop een mens
kan functioneren, kan van individu tot individu sterk variëren - ook wanneer ze alle
zeer gegeerd zijn - en een theorie van de rechtvaardigheid op basis van de vrijheid
moet met deze verschillen (er bestaan meerdere analysetechnieken om ze in kaart te
brengen) rekening houden.
Hoe groot de vrijheid is om te kiezen tussen verschillende levenswijzen blijkt uit
de mogelijkheden die iemand heeft om een aantal doelstellingen te combineren; dit
is wat iemand vermag, zijn mogelijkheden. En die worden bepaald door een hele
reeks factoren waartoe zowel persoonlijke eigenschappen als sociale voorzieningen
behoren. De sociale inzet voor individuele vrijheid bestaat voor een belangrijk gedeelte
uit het uitbreiden van de reële mogelijkheden van de mensen. Sociale voorzieningen
die hiertoe bijdragen verdienen de voorkeur. Individuele vrijheid behelst wel meer
dan de mogelijkheden om een persoonlijk leven te leiden; er zijn nog andere
objectieven voor de persoon, b.v. sociale doelstellingen die niet onmiddellijk verband
houden met iemands eigen leven; toch moet het bevorderen van de menselijke
mogelijkheden een belangrijk onderdeel zijn van de promotie van de individuele
vrijheid.

Sociale interventie en de aard van armoede
Verlegt men de klemtoon van primaire goederen en middelen naar kansen en vrijheden
dan ontstaat er mogelijk een aanzienlijke verschuiving in de empirische analyse van
de sociale ongelijkheid. Er zijn
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al redenen genoemd waarom er een weerslag te verwachten is op de evaluatie van
ongelijkheid die verband houdt met geslacht, klasse, handicap en plaats. Daar dit
vier van de bijzonderste sociale factoren zijn in de moderne wereld, kan het praktische
verschil zeer groot zijn. Dit geldt ook voor aanverwante zaken zoals de keuze van
criteria om ontbering en armoede te beoordelen, b.v. of armoede uitgedrukt wordt
in termen van laag inkomen (gebrek aan middelen), of in termen van onvoldoende
vrijheid om behoorlijk te leven (gebrek aan kansen). Zo kan iemand wiens inkomen
niet bepaald laag is, maar die veel van dit inkomen moet besteden aan nierdialyse,
geacht worden armoede te lijden omwille van zijn/haar beperkte vrijheid om op een
behoorlijke manier te functioneren. Bij studies over de levensstandaard, en meer
bepaald over de armoede, is het van kapitaal belang rekening te houden met variaties
in het omzetten van inkomen en primaire goederen in kansen en vrijheden.
Die variaties zijn niet altijd het gevolg van persoonlijke onveranderlijke
eigenschappen; soms komen ze voort uit sociale omstandigheden die door een
openbaar beleid beïnvloed kunnen worden. Meer bepaald zal de verhouding tussen
persoonlijk inkomen enerzijds en de vrijheid om te genieten van een gezond en lang
leven anderzijds sterk afhangen van de volksgezondheid en de mate waarin
epidemieën voorkomen. Er zijn zeer rijke landen die niet de nodige voorzieningen
terzake treffen. In de VS b.v. zijn niet zoveel sociale voorzieningen voor de
volksgezondheid als in vele armere landen en bepaalde groepen, de zwarten o.m.,
zijn daar het slachtoffer van. De VS mogen dan al op één na het rijkste land ter wereld
zijn, gerekend in BNP per hoofd, in gemiddelde levensverwachting delen de VS de
13e plaats, samen met 6 andere landen.
Dit gemiddelde verbergt dan nog opmerkelijke verschillen. In de groep van 35 tot
44 jaar b.v. is het sterftecijfer voor zwarten 2,3 maal zo hoog als dat voor blanken
en dit hoger cijfer is voor slechts ongeveer de helft te verklaren door het verschil in
inkomen. In zwarte wijken van Harlem in New York is de kans om 40 jaar te worden
kleiner dan in het hongerende Bangladesh, hoewel het hoofdelijk inkomen veel hoger
is in Harlem. Als individuele vrijheid (met inbegrip van de positieve vrijheid om te
leven zonder te hoog sterftecijfer) een sociaal recht is, dan moet er in de VS veel
meer gedaan worden voor gezondheidszorg en opvoeding. De verhouding van
inkomen en gezondheid is heel verschillend van land tot land en vaak houdt dit
verschil verband met de sociale voorzieningen voor gezondheidszorg, ba-
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sisonderwijs en soms voeding. Uit ervaringen in zo verschillende landen als China,
Costa Rica, Jamaïca, Zuid-Korea, Sri Lanka en de staat Kerala in India blijkt hoe
een openbaar beleid voor de volksgezondheid, samen met een aantal andere
voorzieningen, zeer grote invloed heeft op de levensduur, ondanks lage inkomens.
Het is ook leerzaam te zien dat de verschuiving naar een marktsysteem in de landbouw
in China sinds de hervormingen van 1979 enerzijds geleid heeft tot een belangrijke
verhoging van de produktiviteit, maar anderzijds tot het verval van het bestaande
systeem van openbare gezondheidszorg. In het begin van de jaren 80, net toen de
hoofdelijke opbrengst van voedings- en landbouwprodukten met sprongen steeg,
stokte de snelle daling van het sterftecijfer uit de periode van voor de hervorming.
Dat het marktmechanisme slechts in beperkte mate de volksgezondheid en het
onderwijs bevordert is inderdaad al lang een punt van discussie in de economische
theorieën (zie b.v. Paul Samuelson en Kenneth Arrow), Maar deze tekorten worden
vlug vergeten in de huidige euforie over het marktmechanisme. De markt kan wel
een machtige bondgenoot zijn van de individuele vrijheid op veel domeinen, maar
er is een ruimer arsenaal van hulpmiddelen nodig om door de preventie van ziekte
en sterfte de vrijheid te waarborgen van een lang leven.

Sociale keuze en vrijheid
Vrijheid als basisprincipe van een sociale theorie kan in conflict komen met andere
basisprincipes van sociale stelsels. Het al of niet verenigbaar zijn van principes stelt
een reeks complexe problemen. Die zijn, in algemene termen, uitvoerig behandeld
in de moderne theorie van de sociale keuze, die teruggaat op de geschriften van
Franse mathematici uit de 18e eeuw zoals Borda en Condorcet, en tot nieuwe bloei
is gebracht voornamelijk door het baanbrekende werk van Kenneth Arrow. Hij
onderzocht in de eerste plaats de onverenigbaarheid van enkele principes van sociale
keuze die door velen worden aangehangen. Maar met de methodes van analyse die
hij ontwierp is na te gaan, zowel positief als negatief, of een combinatie van bepaalde
principes al dan niet kan leiden tot verantwoorde sociale keuzes. Zelf heb ik onderzoek
verricht naar de oorzaken en gevolgen van onverenigbaarheid en heb ik gezocht hoe
principes te verzoenen.
Veel van de conflicten tussen de principes die sociale keuzes bepalen blijken
uiteindelijk voort te komen uit wat we ‘hun informatie-
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basis’ zouden kunnen noemen. Impliciet steekt in ieder principe het oordeel dat
bepaalde feiten op zichzelf relevant zijn en andere niet, of alleen omwille van wat
er uit voortvloeit.
Het schijnbaar niet betwiste ‘Pareto-principe’, veel gebruikt in de economische
wetenschap, werkt uitsluitend met informatie over nuttigheid (b.v. geluk, vervulling
van verlangens); het stelt dat een sociale verandering die de nuttigheid doet toenemen
voor iedereen uiteraard verantwoord is. Geen wonder dat in bepaalde omstandigheden
het Pareto-principe in conflict komt met de minimale eisen van eerbied voor de
persoonlijke vrijheid, aangezien het hieraan helemaal geen intrinsieke waarde hecht
(alleen vanwege een toevallige relatie met nuttigheid kan vrijheid waardevol zijn).
Of principes verenigbaar zijn hangt vaak af van de mate waarin verschillende
soorten informatie waarop sociale beslissingen steunen, kunnen samengaan. Op dit
punt bestaat er een verband tussen de literatuur over de sociale keuze en mijn betoog.
Utilitarisme werkt uitsluitend met informatie over individueel geluk, verlangen, enz.
Als men mijn argumenten aanvaardt voor het verleggen van de klemtoon van
nuttigheid naar individuele vrijheid, dan is het de vergelijking van de vrijheid die de
verschillende mensen genieten die de informatiebasis zal leveren voor de sociale
keuze. De voorrang geven aan de individuele vrijheid zal vaak tot conflict leiden
met andere sociale keuzeprincipes met andere informatiebasis, b.v. utilitarisme, of
maximalisatie van welvaart of streven naar economische overvloed. Ook met het
libertarisme, - veelal zo gedefinieerd alsof het alleen negatieve vrijheden behartigt
- zal de sociale inzet voor individuele vrijheid (zowel positieve als negatieve) in
botsing komen. En ook met het voorstaan van positieve vrijheden, zonder aandacht
voor negatieve. Deze botsingen kunnen niet verrassen, want voorrang geven aan
individuele vrijheden druist in grote lijnen in tegen de exclusieve aandacht voor
nuttigheid, rijkdom, politieke rechten en individuele vrijheid, al wordt met deze
variabelen gerekend, inter alia, bij het behartigen van de vrijheid.
Ook binnen het algemene perspectief van de sociale inzet voor individuele vrijheid
kunnen er natuurlijk nog verschillende meningen bestaan over het relatieve belang
dat toegekend moet worden aan de verschillende aspecten van vrijheid, b.v.
respectievelijk negatieve en positieve vrijheden. Die worden niet weggewuifd.
Dezelfde basis van informatie over individuele vrijheden (in hun algemene betekenis)
is bruikbaar bij variërende klemtoon op verschillende componenten.
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Het afwijzen van utilitarisme, libertarisme, maximalisatie van de welvaart, enz. in
de algemene optie voor de individuele vrijheid, betekent niet dat er geen plaats is
voor een grote verscheidenheid in het waarderen van verschillende elementen.

Sociale inzet en ongelijkheid
In dit artikel zijn de inhoud en de implicaties behandeld van een sociale ethiek waarin
de individuele vrijheid het centrale doel is. Die ethiek roept vragen op m.b.t.
interpretatie, b.v. of een negatieve of een positieve opvatting van vrijheid moet
gehanteerd worden (ik heb betoogd dat het nodig is beide te hanteren en hun
onderlinge relatie en verstrengeling niet over het hoofd te zien). De volgende vraag
is of die optie gerechtvaardigd is; een antwoord hierop veronderstelt vergelijkingen,
hoofdzakelijk met het utilitarisme en Rawls' theorie over de rechtvaardigheid; ik heb
geprobeerd de voordelen aan te duiden van een optie die expliciet de vrijheid centraal
stelt.
Omdat individuele vrijheid niet slechts een sociale kernwaarde, maar uiteraard
ook een sociaal produkt is, hebben deze beschouwingen directe en indirecte implicaties
bij het kiezen van maatschappelijke instituties en openbaar beleid. Enkele implicaties
heb ik besproken. Nu moet er wel uitdrukkelijk op gewezen worden dat, indien men
individuele vrijheid in algemene zin beschouwt als object van sociale inzet dit niet
de noodzaak uitsluit problemen onder ogen te zien van conflicten tussen groepen en
individuen. Ralf Dahrendorf stelt terecht dat we de toekomst van de sociale en de
politieke vrijheid niet kunnen inschatten zonder behoorlijk rekening te houden met
de conflicten die de moderne samenleving diep beïnvloeden.
Het ligt voor de hand dat principes van verdelende rechtvaardigheid hun plaats
moeten krijgen in benaderingen die uitgaan van de vrijheid en de spanning tussen
de bekommernis om efficiënt te zijn en de bekommernis om billijkheid moet ernstig
genomen worden bij deze benadering, zoals bij alle andere. Verder geldt dat het
aanvaarden van bepaalde principes van verdelende rechtvaardigheid bij beslissingen
van sociale aard, niet betekent dat er geen conflicten meer voorkomen tussen personen
of groepen. Met principes van verdelende rechtvaardigheid pakt men conflicten aan
eerder dan ze te omzeilen. Als b.v. een principe van sociale rechtvaardigheid voorrang
geeft aan een grotere vrijheid voor de minstbedeelden, dan is dit een manier om op
het conflict in te gaan, niet een poging om het te negeren.
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Een van de bijzonderste doeleinden van sociaal overleg is de belangenconflicten
onder ogen te zien en er dan een eerlijk antwoord op te geven, met het oog op een
rechtvaardiger verdeling van de individuele vrijheden.
Toch zal het bij scherpe conflicten tussen grote groepen een moeilijke opgave zijn
om tot sociaal overleg te komen en rechtvaardige afspraken te maken. Men kan
terecht sceptisch zijn, maar de maat van het scepticisme zal afhangen van onze kijk
op menselijke wezens als sociale personen. Als individuen aanhoudend zonder enige
toegeeflijkheid hun beperkte eigenbelang doorduwen, dan zal iedere stap naar meer
rechtvaardigheid onmogelijk worden door de weerstand van alwie iets te verliezen
heeft bij om het even welke voorgestelde verandering. Als integendeel individuen
als sociale personen ruimere belangen en betrachtingen hebben, met inbegrip van
sympathie voor anderen en eerbiediging van ethische normen, dan zal de bevordering
van sociale rechtvaardigheid niet noodzakelijk bij iedere stap op een oppositie stoten
die niet wil wijken.
Veel hedendaagse economische en sociale theorieën stellen de mensen voor als
harde doorzetters om zoveel mogelijk te realiseren van hun beperkte eigenbelangen;
dan is natuurlijk pessimisme gewettigd over sociale akkoorden voor het reduceren
van de ongelijkheid. Maar zo'n opvatting over mensen is niet alleen somber en
deprimerend, er is gewoon weinig bewijsmateriaal voor. Mensen worden niet alleen
bewogen door het zien van hun eigen belang, maar ook door wat Albert Hirschman
hun passies noemt. Wat mensen beweegt, of het nu in Praag is, Parijs, Warschau,
Beijing, Little Rock of Johannesburg, is ook de bekommernis om anderen en de
eerbied voor opvattingen.
Ik heb er op gewezen dat de pers en de nieuwsmedia iets bereiken wanneer ze
kritiek uitbrengen op het beleid en pleiten voor economische zekerheid. Dit zou niet
kunnen als mensen zich echt zouden opsluiten in hun kortzichtige eigenbelang.
Nieuwsberichten over hongersnoden wekken woede op en zetten regeringen onder
druk, juist omdat de mensen begaan zijn om wat anderen overkomt. Rapporten over
discriminatie, foltering, armoede, ontbering maken dat het verzet tegen deze feiten
overslaat van de slachtoffers naar het brede publiek. Dit kan maar omdat mensen
kunnen en willen reageren op het ongeluk van anderen. Dit betekent natuurlijk niet
dat een bestaande ongelijke verdeling van vrijheid gemakkelijk om te buigen is. Maar
het laat wel zien dat een meer rechtvaardige verdeling van individuele
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vrijheid niet absoluut verhinderd wordt door het bestaan van belangenconflicten.
Het eerste wat ons te doen staat is de vragen omtrent sociale doelmatigheid en
rechtvaardigheid opnieuw te stellen vanuit een ernstige bekommernis om de
individuele vrijheden.

Eindnoten:
1 Dit artikel werd overgenomen uit The New York Review of Books, Vol. XXXVII, nr. 10, june
14, 1990.
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Een voorstelling en een interview
Pjeroo Roobjee en zijn arcadie vol demonen
Leo Geerts
Pjeroo Roobjee (Dirk De Vilder, Gent, 1945) geniet meer bekendheid als schilder
dan als schrijver. Zijn fel-kleurige, altijd tot op de laatste centimeter
door-gecomponeerde doeken vol satire, allusies, demonische figuren, oerwoud en
cultuur behoren al geruime tijd tot ons nationale patrimonium. Zijn theaterwerk is
relatief nieuw en kende in de waardering van het publiek ups en downs. De op het
lijf van Jan Decleir geschreven stukken, zoals Wolfsklem en Het offer is te kort1,
roepen een grillige wereld op die veel verwantschap vertoont met die van de
schilderijen. Meer bepaald Het offer is te kort sluit nauw aan bij zijn nieuwe roman,
Pralina's pracht2, die ik hier wil voorstellen en waarover ik met hem een gesprek
had.
De roman moest zes jaar op een uitgever wachten, hetgeen meer zegt over de
toenemende commercialiteit van het uitgeversbedrijf dan over de kwaliteit van het
werkstuk. Roobjee's geruchtmakende prozadebuut De nachtschrijver3 lag al zo ver
in de tijd terug, dat er geen - commercieel aantrekkelijke - continuïteit in het
publikatieritme meer was. Verder had naast het schilderwerk ook het toneelwerk
Roobjee's proza wat naar de achtergrond verdrongen.
Dat toneelwerk omvat ook enkele geniale hertalingen: Alfred Jarry's Ubu Roi,
Marcel Achard's Voulez-vous jouer avec moi (vertaald als Wilde spelen), en vooral
Gildas Bourdet's De Sapeurloot, waarvan het niet-bestaande Frans werd omgezet in
een even geestig als vindingrijk niet-bestaand Nederlands. Zijn laatste werkstukken
waren Mijnzoetje Junior, toegeschreven op een klas van de toneelschool Studio
Herman Teirlinck, en Heldendeugd, speciaal gemaakt voor (‘Vui-
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Pjeroo Roobjee (foto N. Demeester).

le’) Mong Rosseel, diens vrouw Magda en drie jonge acteurs. Met dit laatste is
Roobjee bezig Mong Rosseel te helpen bij het overschrijden van de barrière tussen
vormingswerk (De Vieze Gasten) en heus theater. Zowel de samenwerking met Jan
Decleir als die met Mong Rosseel voegt nog een laatste karakteristiek toe die mogelijk
een drempel betekent voor de liefhebbers van ‘hogere’ cultuur: het politiek
engagement, hoe diffuus dat de dag van vandaag ook mag zijn. Zowel door stijl en
aanpak als door thematiek en contacten toont Roobjee zich een anarchist in de nobele
betekenis van dat woord: iemand die geen bevoogding accepteert en de artistieke
vrijheid hoog in het vaandel heeft staan. Het gevaar daarvan is wat sommigen zijn
‘warhoofdigheid’ noemen, maar wat in wezen wel eens een - zeer zeldzame worsteling zou kunnen zijn om de eigen integriteit als individu in deze tijd trouw te
blijven. Roobjee schuwt zowel de helderheid van de politieke slogan als het
conformisme dat men vandaag ‘de leesbaarheid’ noemt.
Elke persoonlijke verbeeldingswereld is eigenzinnig, of het nu om de
hermetische, fascinerende voorstellingen van de surrealistische schilder
Matisse gaat of om de met ideologie, religie en politiek overladen
jeugdherinneringen van de (onlangs overleden) Poolse theatermaker
Tadeusz Kantor. Bij de eerste kan men blijvend gissingen maken over de
werkelijke betekenis van zijn verbeeldingswereld. Ook bij de tweede speelt
een eigenzinnigheid die nooit tot het grote publiek zal doordringen. Onze
cultuur bestaat nu eenmaal uit privé-mythologieën - die een zekere
algemeenheid hebben of ook niet - waaraan de betere kunstenaar trouw
wil blijven. De tegenpool is iemand als Andy Warhol, die de meest
populaire en banale voorstellingen uit de consumptiesfeer hanteert alsof
het de meest individuele expressies van zijn meest individuele emoties
waren. Warhols keuze voor
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Pjeroo Roobjee, Op zolder met Molly, 1975 (foto IES).

Pjeroo Roobjee, Portret van Jan Cox, 1976.

de oppervlakkigheid die we gemeenschappelijk hebben, wordt dan ook
vaak geïnterpreteerd als een anti-kapitalistische kritiek, verpakt in een
reclameboodschap.
Wie op de verbeeldingswereld van Pralina's pracht wil ingaan, dient dit met de
nodige openheid te doen, een openheid die in de kritiek vandaag zeldzaam wordt.
Veel recensies doen niet veel meer dan schoolmeesterachtig goede of slechte punten
uitdelen (mogelijk omdat nogal wat recensenten leraren zijn). Ook interviews zijn
niet bedoeld als toelichting bij de eigenzinnigheid van de literatuur; ze moeten leesvoer
bieden, bons mots bevatten, maar liefst geen al te moeilijke informatie. Eén nadelig
gevolg is dat er met b.v. Hugo Claus nog altijd geen literair interessant interview te
vinden is. Zelf probeer ik enkele aspecten van Pralina's pracht door de auteur te
laten toelichten.

Een microcosmos
Zoals Umberto Eco naar aanleiding van De naam van de roos betoogde, is de creatie
van een geografisch goed omschreven plaats van handeling voor een omvangrijke
roman onontbeerlijk. De belangrijkste personages uit Pralina's pracht zijn uit Gent
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afkomstig, maar de actie speelt zich af op het denkbeeldige eiland Sâo Eléazar Dabá,
meer bepaald in de al even denkbeeldige stad Bergantin en haar buitenwijken die
naar de berg Montée Rouge toelopen. De geografische situering
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klinkt als volgt:
‘Op dezelfde - negentiende - parallel als Cayman Brac, de Revilla Gigedo's
in de Stille Zuidzee, de schildvulkaan Kilauea op Hawaï en de nederzetting
Prome in Birma. Minder dan een tiende graad dichter bij de equator dan
Quauhnahuac - en Lowry's lotgevallen - en tweeduizend en negentien
zeemijlen ten oosten van die smartelijke plek’ (10).
De lezer hoeft deze plekjes niet te kennen om te beseffen dat hiermee een heel
bijzondere plaats wordt aangegeven, dé plaats voor het drama. De referentie aan
Malcolm Lowry's Onder de vulcaan over de Britse consul Geoffrey Firmin, die zich
langzaam dooddrinkt in de schaduw van de berg, verwijst naar de hoofdpersoon van
Pralina's pracht. Ook Michel Severeyns drinkt zich dood en hij doet dat in een
verkrampte identificatie met zowel Lowry als diens personage Firmin. Als jongen
heeft hij in Onder de vulkaan iets geopenbaard gezien dat hem nooit meer heeft
losgelaten. Tussen Bergantin en de Montée Rouge liggen alle lokaties waar de
personages mee te maken krijgen: de Estaminheta XXV en het pension-restaurant
Kaluza (waar Michel aan de drank geraakt, de openlucht bioscoop, Cora's vijver
hogerop, de barranca (de afgrond) onderweg, het sanatorium (Anmougar) voor
verwende alcoholisten uit het buitenland, waar dokter Ingrid Pede de lakens uitdeelt
en onder de lakens duikt met Pollo Vandaele, de exvriend van de homofiele Michel.
Boven alles uit torent de Montée Rouge, een ontoegankelijke berg, waar de geest
van de vermoorde dictator Maurice Macias Gnuamé nog spookt. Want het eiland
krijgt een geschiedenis mee. Gnuamé heeft de heilige Eléazar vermoord, hem zijn
strottehoofd en tong uitgerukt (die nog altijd als relikwie bewaard worden), maar na
de komst van de nieuwe dictator Nanaanc Bananas Queneau is het eiland herdoopt
in Sâo Eléazar Dabá. Op het hoogtepunt van de actie sterft een tweede heilige, Alvar,
die op de Montée Rouge de geest van Gnuamé wou trotseren door er een gelovige
gemeenschap van honderdvijftig individuen te vestigen... Geen wonder dat het eiland
ook een eigen, niet bestaande taal heeft, het Sethisch, waarin nogal wat Portugees
verwerkt is. Al bij al is het werkelijkheidsgehalte van dit eiland en zijn bewoners,
van hun religie en hun zeden heel hoog. Verbazend hoog voor een verzinsel. Dat is
een eerste krachttoer die deze roman tot een heel bijzondere creatie maakt.
Mijn vraag: Waar haalde de auteur al deze elementen?
Roobjee: Dat is een vraag waarop ik een urenlang antwoord zou moe-
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ten geven. Anders blijft het bij anekdotes. Ik had een microcosmos nodig die ik
tegenover onze wereld, onze maatschappij, onze tijd wou stellen. Hij moest ook iets
te maken hebben met de microcosmos van Lowry's Onder de vulkaan. Om allerlei
redenen wou ik een wereld die meer begrensd is dan een stad op het continent. Het
moest een eiland worden met al wat een eiland inhoudt, ook gevoelsmatig. Het moest
op die negentiende parallel liggen, zoals in het boek aangeduid en refereren aan
Lowry's lokalisatie. En tussen Mexico en het Verre Oosten ligt nu eenmaal geen
vasteland. Het kon dus alleen maar een eiland zijn.
En de naam Sâo Eléazar Dabá?
Die komt uit een anekdote uit mijn familiaal erfgoed. Mijn moeder kan heel goed
vertellen, maar ze is een nogal fantastische bron. Ze vertelt de dingen nooit zoals ze
in werkelijkheid zijn, ze maakt er mythische verhalen van. Haar zus - Tilly in de
roman - moet ooit, in de jaren 1920-1930, iets gehad hebben met een zwarte die in
Gent studeerde. Die heette Eléazar. Rond die anekdote heb ik die hele wereld van
mijn Eléazar opgebouwd. Dat is geen eenvoudig werk geweest.
En de taal, het Sethisch?
Het Sethisch is een verwijzing naar de bijbelse Seth. In mijn roman fungeert het zo'n
beetje als de ‘oertaal’ van de eilandbevolking; tegelijk is het een mengtaal met allerlei
sporen van de opeenvolgende bezetters. Daardoor is het een heel gelaagde taal
geworden waarmee je vele kanten op kunt. Het is ook de officiële taal van de
machthebbers en van de kerk van Sâo Eléazar Dabá. Daar zat één van de problemen
voor would-be uitgevers. Waarom maakte ik er geen gewoon Nederlands van? Dat
zou toch veel leesbaarder zijn (grinnikt). Die hadden er alvast niets van begrepen.
Voor mij was dat Sethisch, misschien maar één aspect dat dus niet al te zwaar
beklemtoond moet worden, toch een onmisbaar element in de opbouw van die
eilandwereld. Ook een fictief eiland heeft zo zijn eigenzinnigheid.
En de mythologie, die fragmentarisch hier en daar in het boek aan de oppervlakte
komt, het sterkst wellicht in hoofdstuk 3 met het Théatrâo dâo Gran Guignol. Komt
die van Antonin Artaud?
Neenee, en ook niet van Raymond Roussel, zoals iemand anders in een recensie
suggereerde. Natuurlijk ken ik die bronnen wel. Maar
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het ging me om een heel eigen religiositeit van mijn eiland. Ik heb die zorgvuldig
geconstrueerd. Die moest dezelfde veelkantigheid hebben, dezelfde veelvoudigheid
als de nogal wilde bagage van Michel. De microcosmos van het eiland moest even
rijk en chaotisch zijn als het innerlijk van Michel. Het heeft te maken met de barranca,
de afgrond die hij zoekt, en ook met de kitsch en de folklore op zo'n eiland, die veel
dieper gaan dan wat een toerist erin ziet. Er is een verband met de wezenlijke
gevoelens en behoeften van de mens. Dat Théatrâo is meer dan een kleurrijk detail,
ook de ellende en de armoe spelen erin mee. In de lijn van het verhaal heeft dat
Théatrâo dâo Gran Guignol meer dan één functie. Het heeft plaats naar aanleiding
van de dood van de nieuwe heilige, Alvar. De andere westerlingen - buiten Michel
- komen door die passage voor het eerst in contact met de wereld van de inboorlingen.
Het moet voor hen - en voor de inboorlingen - werken als een ritus, een bezwering
en een stuk gruwel. Die gruwel komt in 1990 op een lezer niet meer over als een
gruwel, vandaar dat die Gran Guignol-kant erbij hoort. Bovendien zegt dit hoofdstuk
veel over het gedrag van Elisabeth Balchine, een van de patiënten van Anmougar,
die heel dicht bij Michel staat. Je kunt dan al zien aankomen hoe ze zelf zal eindigen,
hoe ze tegenover Michel zal staan in zijn laatste fase. Dat Théatrâo was voor mij een
gedroomde gelegenheid om zowel verhaaltechnisch als inhoudelijk heel veel tegelijk
te suggereren.

Creativiteit: een arcadie vol demonen
Het verhaal vertelt de ondergang op Sâo Eléazar Dabá van de jongen uit Gent, Michel
Severeyns, ooit een veelbelovend schrijver, maar later een mislukkeling. Zijn
ondergang loopt parallel met het dramatische sterven van Alvar, wat de dictator
Nanaanc Bananas Queneau sterk verontrust. Het verhaal is opgedeeld in tien
hoofdstukken. Een eerste eigenzinnigheid in deze structuur is dat het eerste hoofdstuk
een jaar na de gebeurtenis begint:
‘Op de verjaardag van Alvars dood, bij zonsondergang, zaten een vrouw
en drie mannen op het terras van Hotel Casino dâo Anmougar’.
Het eerste liefje van Michel, de rijk getrouwde Nadine, door hem Aimée genoemd,
is teruggekeerd naar het eiland om na te gaan hoe hij gestorven is. Eén van de dingen
die ze terugvindt, is een fragment van een tranerige roman, Pralina's pracht, die
Michel nooit heeft voltooid.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

518
Het fragment heeft het o.m. over de onmogelijkheid van het schrijven, over het
mislukken van de film die ze - met geld van Nadines echtgenoot - op het eiland
kwamen maken, over het afspringen van zijn relatie met Pollo Vandaele, een mooie,
voor de rest heel banale jongen. Voor Nadine is dit een pijnlijke herinnering, want
in hun prille jeugd, in het jaar van ‘de Bunker van het Rijk der Duisternis’, heeft ze
met eigen ogen gezien hoe haar geliefde Michel in een bunker vrijde met Pollo. In
dit eerste hoofdstuk krijg je dus zowel een zijdelingse blik op Michel (vanuit Nadine,
een goed uitgewerkte vrouwenfiguur) als een directe (in het nagelaten
romanfragment). Doordat hij Michel aanvankelijk slechts via Nadine en pas een jaar
na de feiten ten tonele voert, schept de auteur een distantie die de latere
Michel-passages relativeert. Tegelijk ontstaat bij de lezer voor deze altijd dronken
verschoppeling een groter begrip dan via zijn eigen standpunt mogelijk zou zijn.
Nadine heeft de vertedering van haar jeugdliefde bewaard en bekijkt zijn ellende
met grote humaniteit, zij het niet zonder hier en daar wat schampere praktische
opmerkingen. Zoals de meeste andere personages blijft ze evenwel aan de andere
kant van de barrière tussen creativiteit en kleinburgerlijkheid. Michels hel is voor
haar een hersenschim.
In het tweede hoofdstuk zien we Michel en Nadine het jaar daarvoor in ‘het jaar
van de film’, en hoe ze hem naar Anmougar brengt om hem daar van zijn drankzucht
te genezen. Tegelijk krijgen we de anekdotiek over zijn ‘vergiftiging’ door Malcolm
Lowry's roman, en vooral door de memoires van Lowry's broer Russell. ‘Het
uitgangspunt om alles overhoop te halen’ (67). De ambiguë problematiek van Michel
wordt wellicht nog het best gevat in zijn angst voor en fascinatie door de barranca,
de afgrond, waarin hij in dit hoofdstuk met Nadine neerkijkt, en die later een blijvende
symboolfunctie krijgt. Die afgrond heeft dezelfde ambiguïteit als de creativiteit: een
verheviging van het leven, maar ook een bedreiging ervan. Met het feit dat Michel
niet echt een schrijver is (hij teert op plagiaat, speelt met schuilnamen), terwijl hij
toch een creatief mens is, haalt Roobjee deze dubbelzinnigheid naar de oppervlakte.
Zinnen als de volgende kom je in heel de roman tegen:
‘En ik die verbaasd ben geweest, aan de grond genageld heb gestaan,
verpletterd door de grandeur van de mens, werd vernietigd door hun
laagheid’ (57).
In de volgende hoofdstukken wordt deze thematiek in allerlei personages en situaties
weerspiegeld. Een tweede kenmerk van deze roman
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is dat alle personages op een of ander manier een sterk eigen bestaan leiden. Ze
duiken op in de marge, beheersen soms het middenveld, verdwijnen, dagen weer op,
maar blijven herkenbaar zichzelf. Dat geldt zowel voor de vrouwen rond Michel
(Nadine/Aimée in de eerste plaats, Michels echtgenote Jenny Torck, dokter Ingrid
Pede, Laurette, een armzalig hoertje) als voor de mannen; onder hen vallen nogal
botte karakters op, zoals de mooie Pollo en de huurlingensergeant Dorgelés; mooi
is ook een inlander, Senhor Oasire, die de openluchtbioscoop exploiteert. Zelfs
Nanaanc Bananas Queneau krijgt een sterke scène in een treinwagon op het moment
van Alvars overlijden. Een heel hoofdstuk wordt zelfs ingenomen door een compleet
bijkomstig personage, een Italiaanse trucker; die aandacht dankt de man aan het feit
dat hij in Michels ogen de meest waarschijnlijke kandidaat is om Michel om zeep te
helpen, de meest acceptabele ‘worgengel’. Want dat is wat Michel zoekt, ook in de
drank. Zelfmoord wil hij niet plegen, maar hij hoopt op een genadige ‘verlosser’ die
hem - zoals consul G. Firmin in Onder de vulkaan - definitief in de barranca zal
stoten. Over dit hele complex van creativiteit, creatieve onmacht, zelfdestructie en
drankzucht, (en eerst nog even over de psychiatrische behandeling daarvan door
dokter Ingrid Pede in Sanatorium Anmougar), kan de auteur enkele toelichtingen
verschaffen.
In de beschrijving van Anmougar vind ik satirische trekjes. ‘Cipiers van de ziel’ en
dergelijke termen. Is dat de bedoeling?
Roobjee: Zeker, zeker, want dat zijn echte personages, he, ze bestaan echt, hoor, de
Ingrid Pede's die iedereen van de drank af willen helpen en ‘normaal’ maken. Maar
nergens heeft het de bitterheid van een afrekening, zoals die bij ex-katholieken wel
eens voorkomt. Ik moest geen frustraties over de psychiatrie kwijt. Ingrid Pede is
als het ware het vleesgeworden alibi van Michel om naar de verdommenis te gaan.
Ze ‘geneest’ de mensen in de zin dat ze hen van hun ‘creativiteit’ berooft. In de
roman is ze voor mij van belang als parallel met de lobotomie waarmee Malcolm
Lowry bedreigd werd. Zonder het woord te gebruiken smeekt Michel haar op een
bepaald moment om zoiets als lobotomie. Zonder de tussenkomst van zijn vrouw
zou Lowry die ingreep ondergaan hebben. Zij besefte dat die lobotomie best wel
eens Lowry's vermogen om te schrijven zou kunnen uitschakelen, dus wilde ze die
oplossing niet. Lowry zou dan geestelijk impotent en daardoor ‘normaal’, ‘genezen’
zijn. Deed zijn vrouw dat uit liefde? Ik weet het niet. Is zoiets liefde? Ik denk het.
Ingrid Pede is dus meer
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dan een medische figuur. Ze heeft Michel de mooie Pollo ontnomen. Ze
vertegenwoordigt de andere kant van de barrière, de wereld die de creativiteit wil
uitschakelen.
Is Sâo Eléazar Dabá een demonische versie van Gent?
Dat is wat sterk uitgedrukt. Maar die microcosmos van de Meelstraat in Gent, waar
Michel vandaan komt, moest inderdaad een exotische uitvergroting krijgen in het
eiland. Eén van mijn betrachtingen was om dat heel kleine wereldje - ik noem België
ergens ‘een startbaan van beton’ - te verbinden met het verloren arcadië. Michel
denkt dat het arcadië van Sâo Eléazar Dabá, hoe wreed het in de werkelijkheid ook
is, hem misschien nog kan redden. Dat is één van zijn démarches, die cruise met
Nadine naar het eiland waar ze een film willen draaien. Hij vlucht daarheen. Het is
een vlucht. Hij heeft zoveel horen vertellen over zijn tante en die Eléazar, dat hij
gelooft: dat zal mijn redding zijn, mijn verlossing. Maar op het eiland begint hij al
vlug te dromen van een noordser, zuiverder arcadië, want dat eiland is natuurlijk
zoals al die streken: arm, ellendig, vuil. Enfin, het is een uitvergroting van het kleine
wereldje in Gent. Voor Eléazar gaat dat ook op: in Gent werd deze zwarte behandeld,
om het sterk uit te drukken, als een jood in een concentratiekamp. Dan keert hij terug
naar zijn vaderland en daar wordt hij een geestelijk leider, een groot man, maar hij
wordt vermoord. Op zijn manier wordt hij daardoor een demon, een heilige. Die
tegenbeweging vond ik zo raak: die moeder en grootmoeder van Michel die in dat
huis in Gent in complete wanhoop dag-in dag-uit Elixir d'Anvers zitten te zuipen en
die Eléazar die terugkeert naar zijn eigen, even wrede wereld.
Een heel dubieus woord vind ik ‘vergiftigd’: je stelt dat Michel vergiftigd is door de
literatuur, door Lowry.
Die thematiek is ambigu. Ik weet ook wel dat een ambigu karakter de vlotheid van
een roman in de weg staat, maar ik wou er ook niet omheen lopen. Ik denk dat Michel
zich van zijn noodlot - een dubieus woord van de Ouden! - bewust wordt door Onder
de vulkaan te lezen, dat hij er zijn eindbestemming in herkent. Het is niet de oorzaak
van zijn ondergang. Zonder de leraar die hem dat boek toestak, zou het ook faliekant
met hem zijn afgelopen. Maar dan zou het op een andere, minder heldhaftige manier
gebeurd zijn. Want ik zie die hopeloze Michel als een man met moed. Ik laat het
Nadine ook uitleggen in het eerste hoofdstuk: in andere omstandigheden zou hij zich
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als een held hebben gedragen. De leraar Callemeyn die hem dat boek toestopt, biedt
hem niet de dollekervel aan. Het is gewoon een leraar die in staat is om dat éne
individu met een grotere sensibiliteit in een klas op te merken. Michel houdt ook van
hem, al speelt dat in het hele verhaal maar een kleine rol. Jij moet dat toch herkennen:
zo'n jongen in de poësis die bezig is met dingen waaraan hij nog geen naam kan
geven, waarop hij zijn duim nog niet kan zetten, die is toch blij met zo'n leraar.
Bovendien is Michel een jongen die niet volwassen wil worden. Daardoor blijft hij
zitten met de dwanggedachte dat hij moet eindigen zoals de consul in Onder de
vulkaan. Die leraar heeft hem niet gecorrumpeerd. Hij is niet vergiftigd door de
literatuur. Het is zijn onmacht om met tijd en leven om te gaan, zijn angst voor het
opdrogen van de creativiteit, die het werk doen.
Je noemt hem een twijfelaar: homofiel, maar hij trouwt met Jenny Torck.
Het is meer dan twijfelzucht. Het is angst om te kiezen. Zelfs zijn eigen dood zal hij
niet zelf kiezen. Hij zoekt een ‘verlosser’. Wie zal het zijn? Sergeant Dorgelès? De
Italiaanse trucker? Of zou Elisabeth Balchine hem nog kunnen redden? Tot op het
laatste is hij ermee bezig een eigen keuze aan anderen over te laten. Dat was het ook
met Jenny Torck (een portret van Sylvia Plath): hij hoopte door haar creativiteit, haar
eerzucht, haar vedettendom het beeld van zijn verloren Pollo te kunnen vergeten.
Welke rol speelt de drankzucht? Ik zie er vier redenen voor: het atavisme van zijn
drinkende moeder en grootmoeder; zijn verdriet om Pollo, daarna om Jenny; de
dwanggedachte dat hij de consul moet navolgen; zijn ‘tristessa’ over de banaliteit
van de volwassen wereld.
Dat zijn de vier voornaamste redenen. Maar hij begint pas echt door te drinken na
het vertrek van Jenny Torck. Door haar vertrek wordt hij beroofd van zijn laatste
steuntje als creatief mens. Bij zijn immense ‘onmoed’ of ‘tristessa’ komt nog, dat
hij - niet ongelijk aan de consul - in de eigen wetmatigheid belandt van dat
voortdurende delirium. In die continue dronkenschap ontstaat er een ‘andere’ wereld,
waarin hij leeft, die hij zelf creëert. Die deliriumwereld wordt ook bevolkt met
verschrikkingen zoals schorpioenen, een arend die in de wasbak zit, de imaginaire
gebeurtenis dat hij een kind uit een dode moeder haalt... Die dronkemanswereld is
tegelijk een paradijs en een hel. Buiten die imaginaire wereld kan hij niet meer
existeren. Hij wil niet meer leven in de werkelijkheid zoals de kranten die beschrijven
of zoals de
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mensen aan de andere kant van de barrière die zien. Hij leeft tegen de wereld in,
tegen de ‘betonnen startbaan’ die België is, tegen de dimensieloosheid van sergeant
Dorgelés of van Pollo en Ingrid Pede. Terwijl het arcadië van Sâo Eléazar Dabá hem
ontglipt, glijdt hij het helse arcadië van het delirium binnen.
Is Michel wel echt creatief? Gaat het niet om zijn creatieve onmacht?
Hij is de creatieve mens die de wereld zoals die nu eenmaal is, die hij minacht en
haat, zou moeten kunnen sublimeren. Wat is creativiteit anders dan de medemens
epateren met die gesublimeerde schoonheid van de verschrikkelijke schepping? Voor
Michel kan dat niet meer en dat brengt hem tot een besluit dat ik ook bedoeld heb
als een trieste hommage aan iemand als Jan Cox. Zoals andere mensen die ik goed
gekend heb en die me heel nabij waren, maar die op een vreemde manier uit het leven
gestapt zijn, had Jan Cox ook zo'n... hoe zal ik het zeggen?... zo'n anti-credo
ontwikkeld. Zelf zou ik ook wel willen dat de wereld beter was dan hij is, maar het
beetje ratio dat ik heb, vertelt me iets anders.
Is dat geen gevaarlijke stelling?
Ik kan toch (zucht) geen Timmermans- of Claes-verhaaltjes gaan schrijven, waarin
het zo arcadisch mooi is.
Veel in Michel herinnert aan Roobjee.
Ja, je zou kunnen zeggen dat Michel een sublimatie is van Roobjee, maar dan wel
een sublimatie in de ergst denkbare richting. Hij is zelfs op hetzelfde adres geboren
als ik, had je dat gemerkt? (lacht vrolijk: ik had het niet gezien). Maar natuurlijk
wijkt hij ook sterk af van mij. Hij is een romanpersonage. Zijn twijfelzucht is me
niet vreemd, maar zelf ga ik daarin zeker nooit zo ver. Hij is een romanpersonage
waarin veel van mijn gedachtengoed zit. Hij lijkt niet op mij. Heb je de beschrijving
gelezen? ‘... zwaargewicht op dunne benen, met zijn Romeins profiel... de neus te
breed en te kort... de wijde, losse oorschelpen...’? Aan wie doet je dat denken? (ik
raad Claus, hij lacht). Het is natuurlijk geen autobiografie. Ik ben nooit getrouwd
geweest met Sylvia Plath (Jenny Torck).
Jij schrijft en schildert overdadig veel. Michel zuipt alleen maar.
Hoe zit dat met creativiteit? We moeten ons niet als pauwen blijven gedragen nadat
we eens iets goeds geproduceerd hebben, zoals daar
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ergens in het boek staat. Creativiteit, dat is toch dikwijls een dubbeltje op zijn kant.
Misschien gaat dit boek wel over het schrijven als zodanig, over de onmacht die men
daarbij gewaar wordt, en de wil om dit à tort et à travers te blijven doorzetten. Die
tristessa, die ‘onmoed’, het niet-willen leven met ons tijdsgewricht, dat kan tot
sublieme kunst leiden, maar ook tot zelfdestructie. Creativiteit is een dubbeltje op
zijn kant.

En is het ook een goede roman?
Naar aanleiding van een van mijn allereerste recensies schreef de Nederlandse
romancier Geert Van Beek me, dat hij het wel een goede bespreking vond, maar dat
nergens uitdrukkelijk vermeld werd of ik het een goed of een slecht boek vond. Toen
dacht ik - en ik denk het nu nog altijd - dat de lezer meer heeft aan informatie en
argumenten waaruit hij zelf een conclusie kan trekken, dan aan het oordeel als zodanig
van een recensent die ook maar een lezer is.
Wat Pralina's pracht betreft, zijn er enkele sterke argumenten die voor het boek
pleiten: het waarschijnlijkheidsgehalte van de zeer concrete microcosmos; het feit
dat die microcosmos ten nauwste verbonden is met de thematiek; een interessant
thema: de ambivalentie van dat wat we creativiteit noemen. Voeg daarbij een reeks
personages die zo levensecht overkomen dat ze hun zelfstandigheid bewaren in het
geheel. Iets zwakker lijkt de grote lijn van het verhaal: de tocht naar de dood van de
altijd dronken Michel Severeyns, vermengd als die is met flash-back en beschouwing.
Wel slaagt de auteur er in, ons te doen vergeten dat die rode draad - de Lowry-imitatie
- aanvankelijk nogal geconstrueerd aandoet; de imitatie wordt een nieuwe creatie.
Over de stijl zou nog veel te zeggen vallen. Roobjee beschikt over diverse taalregisters
waarmee hij gewoonlijk een iets te barok spel speelt. In dit boek blijft dit spel binnen
de perken van het acceptable; het is functioneel. In ons gesprek had de auteur over
dit aspect een rake opmerking:
Al naargelang je ouder wordt. kom je dichter en dichter op die eigen wereld
te zitten. Waar ben je anders mee bezig? Hoe jonger men is, hoe meer men
denkt dat men altijd maar briljant moet zijn. Jongelingenlyriek is meestal
een leeg vat. En natuurlijk bevestigt een uitzondering zoals Rimbaud de
regel. Naarmate je ouder wordt, en je tijd korter, wil je minder en minder
epateren. Je wil meer tijd besteden aan je veridieke waarden. Ik heb altijd
nogal rococo gewerkt, maar de rococo van nu is gelaagder en rijker dan
die van vroeger, authentieker. Vroeger
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had ik het ook over demonen, maar vanuit een romantisch leeg gevoel,
want ik had toen nog nooit met een demon te maken gehad.
Een mogelijk struikelblok voor lezers vormt de privé-mythologie van het fictieve
eiland Sâo Eléazar Dabá. Vergelijk je dit boek met een roman van bijvoorbeeld
Graham Greene, dan kun je betreuren dat Pralina's pracht niet de documentaire
waarde heeft van Greene's werk. Daar staat tegenover, dat de privé-mythologie van
Roobjee ook kan bekeken worden vanuit zijn schilderwerk, waarbij dan de psychische
diepte en de waarschijnlijkheid de twee criteria worden. Zoals uit het voorgaande
blijkt, komt op deze lezer de fictieve wereld als boeiend en aanvaardbaar over. Of
dit voor andere lezers ook zo is, hangt af van hun affiniteit met Roobjee's
verbeeldingswereld. Sterk lijkt mij alleszins de subtiele verbinding tussen
Derde-Wereldfolklore en schrijversproblematiek. Vanuit Vlaanderen wordt doorgaans
met meer abstracte schema's gewerkt, wanneer de Derde Wereld (hoegenaamd) ter
sprake komt. Roobjee demonstreert ongewild hoezeer we er een onderdeel van zijn,
tot in onze schrijf- en denkgewoonten toe.

Eindnoten:
1 Deze stukken werden gepubliceerd door Nioba, Antwerpen, een kleine uitgeverij die al het
werk van Roobjee ter beschikking wil stellen.
2 Pjeroo Roobjee, Pralina's pracht, Nioba, Antwerpen, 1990.
3 De nachtschrijver verscheen bij Manteau in 1966. Het kreeg de Leo Krynprijs voor debuten.
Ook de tweede roman, Astrid en Vincent Van Gogh verdwijnen in het koren, eveneens verschenen
bij Manteau, was niet meer in de handel te vinden.
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Wat is Belgisch-Nederlands?
Frans Claes
In het novembernummer van Streven heeft K. Deprez zijn Waardering voor het
Belgisch-Nederlands uitgesproken. Met alle waardering voor wat goed Nederlands
is in België, wil ik bij zijn artikel toch enige kanttekeningen maken. Vooral wil ik
nagaan wat Belgisch-Nederlands eigenlijk is. Deprez erkent wel dat we met de
Nederlanders tot hetzelfde taalgebied behoren, maar zegt toch: ‘we hoeven niet
hetzelfde Nederlands te spreken en te schrijven’ (p. 132). Wat is in feite de Belgische
variant van het Nederlands? Hoever kan concreet de verscheidenheid in het éne
Nederlands gaan? Hoever reiken de afwijkingen waarop Vlaanderen geacht wordt
recht te hebben?

Heelnederlands of particularisme?
Volgens Deprez werd ‘met de “beslissing” dat het Nederlands ook in Vlaanderen de
standaardtaal moest worden (...) tegelijk het Grote Heel-Nederlands Misverstand in
het leven geroepen’ (p. 122). Voor hem had Suffeleers al uitvoerig uiteengezet hoe
in de vorige eeuw het particularisme van de katholieke Vlaamsgezinden in
tegenstelling stond met de gerichtheid op het Noorden van de Vlaamse liberalen.
Duidelijk komt dit naar voren bij Gezelle: ‘Wij, katholieke Nederlanders, dienen op
elkaar te steunen en ons af te wenden van “het half joodsch, half heidensch
Hoog-Holland”, nog verder dan van de Franse vijand. (...) Gezelle vindt het ook
veelbetekenend dat de “geuzen” Hollandsgezind zijn, en, zo meent hij, tegen de
volkstaal gekant’ (Suffeleers 1979, 153-154).
Toch was het in de eerste plaats de bedoeling van de meeste Vlaamse particularisten
het Algemeen Nederlands te verrijken met ‘goede woorden’ uit de eigen volkstaal.
D. Claes b.v., een ‘zeloot van de ge-
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westelijke woorden en uitdrukkingen’ (Suffeleers 1979, 136), beklemtoont dat men
door naar de levende volkstaal te luisteren ‘de eenheid van de taal in alle gewesten,
zowel van Zuid- als van Noord-Nederland bevordert’ (D. Claes 1899, 400). De
samenstellers van de eerste Vlaamse dialectwoordenboeken in de tweede helft van
de 19e eeuw hadden als bedoeling zoveel mogelijk zuidelijke woorden te laten
opnemen in het toen op touw gezette Woordenboek der Nederlandsche Taal. J.B.
David, die de zuidelijke inbreng moest coördineren, vreesde dat dit woordenboek,
dat ‘zou vastleggen wat Algemeen Nederlands was’, anders te Hollands zou zijn (F.
Claes 1981, 27).
Ook deze particularisten, die zagen dat de taalnorm in het Noorden sterk was gaan
verschillen van de taal in het Zuiden, zochten naar taalgemeenschap met het Noorden,
naar een ‘Heelnederlands’, met elementen uit het Noorden én uit de verschillende
zuidelijke dialecten. Een eigen Vlaamse taalnorm was niet mogelijk omdat er in de
Vlaamse gewesten te veel Franse invloed was met daarnaast heel wat regionalismen
en verouderde elementen. Een eenvormige schrijftaal bestond niet. Pas geleidelijk
kwam later uit de verschillende zuidelijke dialectgebieden Brabant als het
socioculturele centrum naar voren (Leenen 1969; Goossens 1970).
Onlangs heeft J. Wilmots nog opgemerkt dat de Vlamingen, die een strijd hebben
moeten voeren voor de gelijkstelling van hun taal, ‘met alle macht naar het vinden
van de norm van het Nederlands’ streven. Hij ziet dat er in het Zuidnederlands, zoals
dat in België gesproken wordt, afwijkingen zijn van het Noordnederlands in uitspraak,
woordenschat, zinsbouw en uitdrukkingen. ‘Anderzijds zijn er echter lokale
verschillen vast te stellen, zodat één Belgische variant niet te definiëren en
wetenschappelijk te verklaren is’ (Taalunie 1990, 6). Dit laatste is m.i. ook de
voornaamste oorzaak van de mislukking van het particularisme in de vorige eeuw.

Verscheidenheid in de eenheid
De grote vraag is nu in hoever er in het éne Nederlands, waarvoor we gekozen hebben,
plaats is voor verscheidenheid. Hoe strak moet de norm van de eenheidstaal zijn?
Ook Nederlanders zijn vroeger al opgekomen tegen een te strakke norm. Toen
Kloeke in 1951 de vraag stelde naar ‘gezag en norm bij het gebruik van verzorgd
Nederlands’, noemde hij het ABN een legende of mythe. Dit is niet algemeen, want
als zodanig wordt het
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slechts door hoogstens 300.000 Nederlanders gesproken, en ook niet beschaafd in
die zin dat de overige taaluitingen ‘onbeschaafd’ zouden zijn. Kloeke wees b.v. de
mening van Van Haeringen af, dat een ABN-spreker iemand zou zijn aan wie men
niet kan horen uit welk deel van Nederland hij komt (Kloeke 1951, 8 en 12). Dezelfde
Van Haeringen nam echter ook regionale varianten in de standaardtaal aan, als b.v.
vla voor vruchtentaart (de ‘Hollander’ zal dan wel ‘Limburgse vla’ zeggen) en het
al of niet uitspreken van de eind-n in de infinitief van werkwoorden (Van Haeringen
1964, 56-57 en 64-66).
Andere aanvaarde regionale varianten in het Nederlands zijn o.a. in de
woordenschat het zuidelijke dikwijls tegenover het noordelijke vaak, in de
meervoudsvorming het zuidelijke artikels tegenover het noordelijke artikelen
(Renkema 1989, 121, zegt dat ook een Nederlandse jurist ‘wetsartikels’ kan
bestuderen), in de uitspraak het zuidelijke maneuver tegenover het noordelijke
manoeuvre, de zuidelijke uitgang -sie tegenover de noordelijke -tsie b.v. in politie,
en het zuidelijke eu tegenover het noordelijke ui b.v. in eucalyptus en eucharistie.
Voor het genus voorziet de officiële Woordenlijst van 1954 een aantal woorden van
de aanduiding v. (m.), met een voorkeur voor de in het Zuiden gewone vrouwelijke
genusaanduiding, maar met de vrijheid om, zoals in het Noorden, die woorden ook
als mannelijk te gebruiken.
Naast aanvaarde regionale varianten zijn er echter ook varianten die niet tot de
standaardtaal behoren. Als zodanig noemt de Algemene Nederlandse Spraakkunst
b.v. ‘de tendentie, die in het noorden in afnemende mate voorkomt, om stofnamen
in het algemeen als vrouwelijke substantieven te behandelen, ook als ze in de
Woordenlijst en in de meeste zuidelijke dialecten mannelijk zijn’. Voorbeelden van
zulke stofnamen zijn turf, wijn en vis, die in het Zuiden en in de standaardtaal
mannelijk zijn (ANS 1984, 52).
Naast de boven al vermelde aanvaarde regionale Varianten noemt Van Haeringen
ook niet-aanvaarde Varianten, b.v. bol in oostelijke dialecten voor ‘stier’, preekberend
in de Achterhoek voor ‘praatvaar’ en toen ging het aan in Drenthe en Overijssel voor
‘toen ging het erop los’, ‘daar had je 't aan de gang’ of ‘toen begon het’ (Van
Haeringen 1964, 56-58). Onlangs protesteerde de Hollander H. Brugmans (die
weliswaar al lang in Vlaanderen woont) tegen de onaanvaardbare slordige uitspraak
van vele Nederlandse landgenoten: ‘“Hollandse” sprekers in de engere zin van het
woord, hebben soms bijna een spraakgebrek, lijkt het. Ze kunnen de “r” niet zeggen
en kondigen
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dus aan dat “dettig buutbewoners uit Rottedam potesteerden”’. Evenzeer stelde hij
echter tot zijn schrik vast ‘dat er in heel wat Vlaamse leraarskamers uit pure
gemakzucht weer zogenaamd “dialect” gesproken wordt’ en dat ‘de strijdbare
A.B.N.-kernen van vroeger’ daarentegen grotendeels verdwenen zijn (Taalunie 1990,
78).

Waardering voor Nederlands in Belgie
Herhaaldelijk al hebben Nederlandse taalkundigen hun waardering uitgesproken
voor goed Nederlands in Vlaanderen. Zo zegt J. Renkema b.v. dat men jaloers wijst
op Vlaanderen en Zuid-Afrika, ‘waar zoveel aardige vertalingen van buitenlandse
woorden ingang hebben gevonden’, maar hij voegt eraan toe: ‘De taalzuiveraars
vergeten dan dat de taalgebruikers zich niet storen aan de opvattingen van
nationalistisch ingestelde taalkundigen’. We spreken b.v. van wasserette en niet van
‘wassalon’, ‘omdat zo'n waslokaal bij ons nu eenmaal zo is gaan heten’ (Renkema
1989, 136-137).
P.G.J, van Sterkenburg pleit uitdrukkelijk voor het bestaansrecht van volwaardige
Vlaamse varianten, naast Randstad-Nederlandse. Hij vindt ‘dat varianten die het
gemeengoed zijn van zes miljoen Vlamingen niet als perifere woordenschat, regionale
woordenschat of anderszins kunnen worden afgedaan enkel en alleen omdat het
kerngebied dat model staat voor de norm van een taal deze woorden niet, of minimaal
kent en gebruikt’. Hij wijst erop dat ‘wij in het Noorden het Nederlands in België
steeds meer als een volwassen taalvariant beschouwen’, zoals niet alleen blijkt uit
het opnemen in woordenboeken van Hollandermop naast Belgenmop, maar ook uit
de noordwaartse richting van vele oorspronkelijke Zuidnederlandse woorden. Zo
noemt hij o.a. confituur, frites, deeltijds, voltijds, remgeld, prietpraat, en verscheidene
wielertermen, als afzien, recupereren, uitbollen, koers, klassieker, moraal en vlammen
(Van Sterkenburg 1989, 13 en 15-16).
De bovenstaande voorbeelden, in het bijzonder die uit de (toonaangevende)
Vlaamse wielertaal, getuigen van de samenhang van cultuur en taal. Wanneer de
culturele invloed van Vlaanderen toeneemt, zullen er meer Vlaamse woorden in het
Noorden overgenomen worden en tot de algemene standaardtaal gaan behoren.
Daardoor verandert alleen het verspreidingsgebied van die woorden, niet de kwaliteit
ervan. Dat het gebruik van een taalvariant tot het Zuiden beperkt blijft, is geen reden
om deze ‘minderwaardig’ of ‘fout’ te noemen. We kunnen alleen als feit constateren
dat het gebruik ervan beperkt blijft tot
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het Nederlandstalige deel van België.
Verder meent Van Sterkenburg dat aan drie voorwaarden tegelijk voldaan moet
worden om te kunnen bepalen welke varianten van het Nederlands in België
beantwoorden aan de ‘supra-regionale norm’ aldaar. Een van huis uit Nederlands
sprekende Belg moet:
1. die variant gebruiken om zich uit te drukken in algemene taal;
2. die variant in alle situaties gebruiken, d.w.z. niet alleen thuis, maar ook op reis,
op het werk, of als hij in Nederland is;
3. van mening zijn dat die variant in een woordenboek van de algemene taal dient
te worden beschreven (Van Sterkenburg 1989, 14).

Eigen culturele terminologie
Het spreekt vanzelf dat het Nederlands in België eigen termen heeft voor functies,
bevoegdheden en instellingen die eigen zijn aan de politieke, godsdienstige en sociale
organisatie van het openbare leven in België. Zulke termen, als schepen (in Nederland:
wethouder), rijkswacht (in Nederland: marechaussee), onderpastoor (in Nederland:
kapelaan, maar dit woord heeft in het Belgische kerkelijk recht nu eenmaal een eigen
betekenis), aggregatie, licentiaat en humaniora, krijgen in de woordenboeken al
langer de aanduiding ‘Belg.’ of ‘in Belg.’
E. Berode, die door Deprez onder de ‘radicale Nederlanders-in-Vlaanderen’
gerekend schijnt te worden (Deprez 1990, 123, cfr. 120, 128, 129), geeft nog meer
voorbeelden van terminologie voor eigen cultuurverschijnselen in Vlaanderen. Ook
op het gebied van ziekteverzekering, pensioenregeling en rechtspraak is de Vlaamse
samenleving anders georganiseerd dan de Nederlandse. Eigen termen ten gevolge
van dit ‘cultuurverschil’ zijn o.a. kinesist(e) en kinesitherapeut(e) (in Nederland
fysiotherapeut(e), maar dit is in België de benaming van iemand die met elektrische
toestellen werkt), miniem, kadet, scholier en junior als benamingen voor jeugdspelers
(in Nederland allen in het algemeen juniores genoemd) en kamer van
inbeschuldigingstelling (al is dit laatste woord ‘onnederlands’ voor
‘in-staat-van-beschuldigingstelling’. Als een eigen cultuurverschijnsel in Vlaanderen
beschouwt Berode ook het Belgische gebruik om het voorzetsel met een hoofdletter
te schrijven in een naam als Hugo Van Ransbeeck (Berode 1990).
W. Penninckx staat dus helemaal niet alleen, zoals Deprez (p. 127) schijnt te
zeggen, met zijn uitspraak dat de sterkere politieke en economische positie van
Vlaanderen een eigen staatkundige terminolo-
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gie en andere vormen van ontwikkeling meebrengt, en dat daarmee ook een stuk
taalbewustzijn is gegroeid waardoor de uit het Noorden afkomstige standaardnorm
op verzet en bezwaren stuit. Deze woorden van Penninckx komen echter juist uit
een paragraaf over de zo noodzakelijke taaleenheid (Taalzorg 1989, 50). Uit de
volledige tekst van zijn lezing blijkt nog duidelijker dat hij allereerst de nadruk legt
op het bevorderen van die taaleenheid. Daarbij wijst hij erop dat ook het ambtelijk
taalgebruik in Nederland en dat in Vlaanderen op elkaar moeten worden afgestemd.
Wel moet worden uitgemaakt welke in Vlaanderen gangbare termen thuishoren in
een bestand van institutioneel taalgebruik dat een plaats dient te krijgen in de
Nederlandse woordenboeken (Taalzorg 1990, 141-142).

Welke ‘supra-regionale’ norm?
Hoe kunnen we concreet uitmaken wat, volgens de voorwaarden van Van Sterkenburg,
tot de verzorgde ‘supra-regionale’ taal van Vlamingen behoort?
Een mooi woord als genster verdient bewaard te blijven, al kan het geen kwaad
dat een ontwikkeld Vlaming althans weet dat daar in Nederland vonk aan beantwoordt.
Ook tegen een woord als uitbater, in Nederland exploitant, is niets in te brengen.
Nederland is overigens bezig dit woord over te nemen; binnenkort is het wellicht
helemaal ingeburgerd, en over een aantal jaren weet geen enkele Nederlander nog
dat het aan Vlaanderen ontleend is (zoals gebeurd is met b.v. gezapig en beiaard).
We kunnen ook b.v. het goed recht verdedigen van verloren lopen in de betekenis
van ‘verdwalen, de weg kwijtraken’. Maar het is wenselijk dat we weten wat in
Nederland daaronder wordt verstaan, namelijk: met zijn ziel onder zijn arm lopen,
er doelloos of vereenzaamd bij lopen, op een dood spoor zitten (ook al is men helemaal
niet verdwaald).
Op dezelfde wijze hebben we waardering voor mooie uitdrukkingen en geestige
zegswijzen, zoals appelen voor citroenen verkopen (in Nederland knollen), ontvangen
worden als een hond in een kegelspel (in Nederland als een aap in de porseleinkast),
zo zot als een deur zijn (in Nederland zo gek als een ui), geld als slijk verdienen (in
Nederland als water), een mossel van een vent (in Nederland een lamstraal) en Pietje
de Dood (in Nederland Magere Hein) (Pauwels 1954, 5).
Moeilijker wordt het wanneer we te maken hebben met woorden die niet uit de
eigen volkstaal komen, die dus geen ‘Vlaams’ of ‘Zuid-
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nederlands’ zijn, maar onder Franse invloed in België ingang hebben gevonden. Zo
staat ‘materniteit’, ook vertaald tot ‘moederhuis’ (dit is in het Nederlands het
voornaamste huis van een kloosterorde), tegenover kraamkliniek of kraaminrichting,
en ‘mutualiteit’ tegenover ziekenkas of ziekenfonds. En wat moeten we doen met
andere veel gebruikte Franse woorden als ‘sacoche’ en ‘sparadrap’, die geen enkel
Vlaming als verzorgd Nederlands zal beschouwen? Toch heb ik uit de eerste hand
gehoord welk tafereel zich afgespeeld heeft, toen een Nederlander zich in Vlaanderen
‘sparadrap’ wilde aanschaffen. Hetzelfde zou een Vlaming in Nederland kunnen
overkomen. Toch hebben we er meer dan één goed Nederlands woord voor:
hechtpleister en kleefpleister, als de situatie duidelijk maakt waarover het gaat, verkort
tot pleister. Elkaar meteen verstaan in hetzelfde taalgebied is belangrijk.
Ook tussen Vlamingen kan een Babylonische spraakverwarring ontstaan doordat
de gesprekspartners - of één van hen - zich van zijn dialect bedient en hierbij in de
mening verkeert dat hij Algemeen Nederlands spreekt (omdat althans zijn uitspraak
niet meer al te gewestelijk is). Zo is een confrater van mij eens als tolk moeten
optreden toen een Westvlaming aan een Hagelands meisje vroeg of ‘ze zich zou
ontzien om 's morgens vroeg koffie te zetten’. ‘Ja’, zei ze vol overtuiging, hiermee
kennelijk zich daartoe ten volle bereid verklarend. De Westvlaming - een overigens
ontwikkeld man, hij had hoger onderwijs achter de rug - had blijkbaar nog nooit
gehoord van ‘ertegen opzien’ (wat niet wegneemt dat met een ontkenning ‘zich
ontzien’ goed Algemeen Nederlands is, maar met een enigszins andere betekenis
dan in West-Vlaanderen, nl. ‘hij ontziet zich niet om’ = hij ziet er geen bezwaar in
om, hij is vermetel genoeg om).
Een gewestelijk verschil viel me onlangs ook nog op toen ik las dat in ‘de Belgische
variant van het Nederlands’ ‘een en half’ de enige gewone vorm zou zijn, naast het
op school geleerde anderhalf (De Meersman 1990, 488); in mijn eigen dialect, in de
streek van Diest, is ‘onderhalf’ de gewone vorm. Nog andere verschijnselen die vaak
als algemeen in Vlaanderen beschouwd worden, zijn me vreemd, zowel vanuit mijn
dialect als vanuit mijn op school geleerde cultuurtaal, b.v. het weglaten van te na het
werkwoord beginnen (‘het is beginnen regenen’), ‘noemen’ in de betekenis van heten
(‘hij noemt Jan’) en dat ‘de Vlamingen’ de h niet zouden uitspreken (de Diestenaars
werden door ons uitgelachen om hun weglaten van de h). Het is niet gemakkelijk
een algemene norm voor het ‘Belgisch-Nederlands’ vast te stel-
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len.

Belgisch pseudo-Nederlands
Naast varianten die aan de ‘supra-regionale norm’ kunnen beantwoorden, en de eigen
culturele terminologie wordt in België echter heel wat pseudo-Nederlands gesproken
en geschreven. In zijn bovenvermelde lezing wijst Penninckx erop dat de Vlaamse
afwijkingen van het Algemeen Nederlands voor 90% uit relicten van de Franse (taal)
overheersing bestaan, ‘die een Nederlands tintje hebben gekregen, maar in feite
onvervalst Frans zijn. Het zou een historische vergissing zijn als de Vlamingen
gemakshalve dit pseudo-Nederlands tot standaardtaal zouden willen verheffen. Het
gaat namelijk niet om de vraag of een Vlaamse variant van het Nederlands
bestaansrecht heeft, want van een variant met een homogene en algemeen aanvaarde
inhoud is er geen sprake. Men zou kunnen zeggen dat er evenveel Vlaamse varianten
van het Nederlands zijn als er Vlamingen zijn’ (Taalzorg 1990, 144).
Elders geeft Penninckx voorbeelden van frequente afwijkingen van de standaardtaal
in Vlaanderen die slaafse vertalingen zijn uit het Frans en waarvoor het niet aan
goede equivalenten ontbreekt: ‘zich verwachten aan’ i.p.v. verwachten, ‘zich situeren’
i.p.v. zich voordoen, zich bevinden enz., ‘onder de vorm van’ i.p.v. in de vorm van,
‘kaderen’ i.p.v.passen in of bij, in overeenstemming zijn met enz., ‘ter plaatse
trappelen’ i.p.v. pas op de plaats maken, niet opschieten enz., ‘de kaap bereiken,
overschrijden van’ i.p.v. een stadium bereiken, een drempel overschrijden van enz.
en ‘op zijn honger blijven’ i.p.v. onvoldaan blijven, veel moeten missen enz.
(Penninckx 1990, 17, 107-108, 141-143).
Ander pseudo-Nederlands dat niet uit de volkstaal, maar uit het Frans komt en in
bepaalde kringen in Vlaanderen veel gebruikt wordt, is ‘algemene voeding’ i.p.v.
levensmiddelen, ‘een klacht neerleggen’ i.p.v. indienen, ‘met de glimlach’ i.p.v.
glimlachend of met een glimlach, ‘opbrengsteigendom, opbrengsthuis’ i.p.v.
beleggingspand en ‘een embolie, koorts, een hartaanval enz. doen’ i.p.v. hebben,
krijgen (Van Nierop 1978, 16, 70, 88, 99, 159). Dat klakkeloos vertaalde Frans kan
toch niet als een variant van het Nederlands beschouwd worden, ondanks het gebruik.
In De Standaard neemt Berode geregeld teksten van de Vlaamse executieve onder
de loep, hij vindt er heel wat ‘kromtaal’ in. Andere overheidstaal: op een officieel
bord ontsiert een opschrift sinds jaar
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en dag in duizenden exemplaren onze wegen, ‘Voor onze kinderen, rijdt voorzichtig’
(slechts één enkele keer heb ik ooit ergens zien staan ‘Denk aan onze kinderen, rijd
voorzichtig’). Sinds de inhuldiging van de Kunstberg in Brussel, al enkele decennia
geleden, staat daar te lezen dat deze Kunstberg ‘opgedragen’ werd aan de
nagedachtenis van koning Albert. De Vereniging voor Beschaafde Omgangstaal (nu
de Vereniging Algemeen Nederlands) reageerde vinnig op dit zoveelste staaltje van
officiële taalonkunde, een verkeerde vertaling van het Franse ‘est dédié’, die wel zou
kunnen passen waar het een boek betreft; een Kunstberg wordt echter aan iemands
gedachtenis gewijd. Het kwam in het parlement tot een interpellatie. La Libre Belgique
had leedvermaak toen ze kon vertellen dat, na navraag door de verantwoordelijke
minister, bleek dat de vertaling van de Franse tekst was toevertrouwd aan niemand
minder dan Herman Teirlinck, ‘une des gloires des lettres flamandes’! Deze begaafde
romanschrijver had nog eens de vraag opgeroepen: waar staan we met het Nederlands
in België? Het dwaze opschrift prijkt er nog altijd en de vraag is nog altijd actueel.
Voor ‘platte taal’, die geen oorspronkelijke volkstaal is, waarschuwt ook H.
Brugmans de Vlamingen. Na zijn waardering uitgesproken te hebben voor dialecten,
die een verrijking kunnen vormen van de standaardtaal, ‘een bron van permanente
verjonging’, vervolgt hij: ‘Men hoeft geen purist te zijn (ik ben het niét!) om het
ellendig te vinden dat in onze Vlaamse steden en gewesten, onder de valse banier
van het “dialect”, een vrij arm taalgebruik voortwoekert, vol Franse en half-Franse
woorden. Men voelt het als strelend, dat men “eigen-Vlaams” praat en niets met dat
pretentieuze “Hollands” te maken heeft. Maar - zit er enige nationale identiteit
verscholen in het feit dat men ergens “pêchen” en “fraisen” verkoopt? Kijk, toen ik
in Brugge kwam, kondigden de winkels aan: “Soldes/Uitverkoop”. Vandaag wordt
het overwegend “Solden”. De tweetaligheid heeft plaatsgemaakt voor gééntaligheid’
(Taalunie 1990, 77).

Ons Nederlands
Sinds de vorige eeuw zijn Vlamingen op zoek naar een volwaardige taal, geen
‘mengtaaltje’, maar een taal die, over de dialecten heen, zich als een bolwerk tegen
het opdringende Frans kan opwerpen. Uiteindelijk hebben ze daarvoor, te beginnen
met de spelling van De Vries en Te Winkel, een norm in Nederland gevonden. Dit
betekent
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niet dat we alles van de Nederlanders moeten overnemen - ook bij hen is er
onverzorgde en regionale taal - en ook niet dat we onze eigen volkstaal als
minderwaardig moeten beschouwen. We moeten echter de geografische beperktheid
ervan inzien en beseffen dat er veel Belgisch ‘pseudo-Nederlands’ is. Het is niet
eenvoudig om uit te maken hoever de toegevingen aan het nu gangbare
Belgisch-Nederlands kunnen gaan om tot een aanvaardbare norm ervoor te komen.
Vooral door de verregaande contaminatie met het Frans bestaat er op het ogenblik
geen algemeen aanvaarde Belgische variant van het Nederlands die voor ons een
norm kan zijn.
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Over de zin van het onderwijs oude talen in Europa 1992
Roger Lenaers
Het wordingsproces van het nieuwe Europa roept bij mij een woord in herinnering
van de Franse dichter Charles Péguy: Tout commence par la mystique et tout finit
par la politique1. Men kan dat heel positief verstaan, nl. als de formulering van een
groeiwet van de werkelijkheid: mystiek, in de zin van inspiratie, bezieling,
scheppingslust, moét zich op straffe van onvruchtbaarheid en zelfvernietiging vertalen
in politiek in de zin van dagelijkse werkelijkheid, moét zich belichamen in structuren
en praktische vormen die rekening houden met haalbare. Mystiek en politiek dus als
dialectische momenten van de werkelijkheid.
Maar ik vrees dat Péguy daarin veeleer zijn ontgoocheling verwoordt over de
gewone gang van zaken in het leven: iets wordt opgezet uit kracht van een edele
inspiratie, de dynamiek die het aan die kracht ontleent, voert tot tastbare resultaten,
en die tastbare resultaten worden helaas het kreng waaromheen zich de gieren
verzamelen. Wat begint als bevrijdende revolutie, ontaardt tot een nieuwe dictatuur,
wat begint als evangelie, verdort tot kerkpolitiek. En het Europa dat door zijn
peetvaders De Gasperi, Schumann en Adenauer boven de doopvont is gehouden,
met alle grootse verwachtingen die men heeft bij een geboorte, dreigt te verworden
tot een zakelijke instelling, een multinational van banken en bedrijven, het
kroondomein van het grootkapitaal. De dreiging van Orwells 1984, die met de
ineenstorting van het Oosteuropese communisme vervluchtigd is, wordt afgelost
door die van een Europa 1992 van puur economische makelij, waarin alles in het
leven opgeofferd wordt aan het materiële nut. Dit
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komt in feite neer op het propter vitam vivendi perdere causas, dat Juvenalis in zijn
8e satire brandmerkt als het summum nefas. Willen we dat summum nefas voorkomen,
dan moet in het politieke Europa van 1992 het mystieke begin inspirerend aanwezig
blijven. En daar ligt een taak voor het gymnasium2: het moet een tegenwicht bieden
tegen het verstikkende gewicht van de economische factor.
Ik zeg wel tegenwicht, niet tegengif. De politieke en economische belichaming
van de mystieke inspiratie is geen vergift, maar levensnoodzaak. Maar waar dat ene
dialectische moment voorgeeft de hele werkelijkheid te zijn, staat de dood voor de
deur. Een economisch Europa is een eendimensionaal Europa, terwijl waarachtig
menszijn nu eenmaal gekenmerkt wordt door diepte. Het gymnasium van zijn kant
heeft vanaf zijn stichting de menselijke verrijking op het oog. Men beoefent er sinds
altijd de studia humaniora. Van dat gymnasium mag men dan ook met recht voor
Europa '92 een tegenwicht verwachten van diepte, van humanisering.
Wat kan het gymnasium daartoe aanbieden? Ik zwijg (met een falsa praeteritio)
over waarden als het leren evalueren en afwegen van meningen veeleer dan het tellen
ervan, kritische zin, oog voor grotere samenhangen, als correctief voor de hedendaagse
trend naar specialisering en opsplitsing in steeds kleinere deelgebiedjes, voorrang
aan het inzicht boven het weten en zijn uitwassen (denk aan de TV-kwiscultuur),
voorrang aan het zinvolle boven het nuttige, enzovoort, allemaal dingen die men
mag verwachten van die typische gymnasiumvakken die zijn: geschiedenis en talen,
en meer bepaald de oude talen. Ik wil liever wat langer ingaan op één andere waarde,
die ik zou noemen: de cultuur van het woord, en over het gymnasium als haard
daarvan.
Ik doel daarmee niet in de eerste plaats op het woord als tegengesteld aan het
wiskundige of wetenschappelijk symbool, of aan het pictogram of aan de
striptekening. Ook niet in de eerste plaats als tegengesteld aan het voor consumptie
bestemde TV-beeld. Ook doel ik niet op het woord als zakelijk communicatiemiddel,
want dat wordt meer dan voldoende aangeleerd en ingeoefend in alle vormen van
onderwijs. Ik denk aan het woord als de bijna magische sleutel die toegang geeft tot
de diepte van de werkelijkheid en dat in twee gedaanten: het woord als weg naar
waarheid, als logos, en het woord als weg naar diepte, als mythos.
Eerst over het woord in de zin van logos. Het gymnasium moet de jonge mens in
contact brengen met het ideeëngoed van onze westerse
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beschaving en haar pogingen om de diepere samenhangen van de dingen te begrijpen,
en gestructureerde levensbeschouwingen te ontwikkelen. Daarmee bedoel ik allerminst
dat men er filosofie in zakformaat zou moeten doceren, wel dat het een leerschool
moet zijn van dieper nadenken, waar jonge mensen leren zichzelf vragen te stellen
en niet met goedkope antwoorden en halve waarheden tevreden te zijn, waar ze
zindelijk leren redeneren en hetgeen is leren onderscheiden van hetgeen ze graag
zouden willen dat is, kortom een school die leert zoeken naar steeds meer waarheid.
Daarmee draagt ze op bescheiden wijze bij tot de bevrijding uit de collectieve leugen,
in het Westen georganiseerd door de reclame, in totalitaire regimes door het
staatsapparaat.
De taal heeft echter nog een andere functie, een literaire. Neem het woord ‘water’.
Dat kan even zakelijk gebruikt worden als de formule H2O. Maar in bepaalde
samenhangen kan het iets oproepen dat het niveau van de materiële structuren en de
praktische nuttigheid overstijgt, het kan symbool worden, niet meer eenzinnig en
verwisselbaar met hetgeen ermee wordt aangeduid, zoals het chemische symbool,
maar vol van resonanties en harmonieën: verkwikking, vruchtbaarheid, helderheid,
leven - en dat alles tegelijk en op meer dan één niveau tegelijk. Dat bedoelde ik met
het woord in de zin van mythos. Het woord kan ons in verbinding brengen met de
diepte van het bestaan, tot en met die uiteindelijke Diepte waarnaar men in religieuze
culturen verwijst met de term ‘God’. Onder de handen van begaafde schrijvers kan
het daardoor een magische kracht ontwikkelen. Als een telkens herhaald ‘Sesam,
open u’ kan het de werkelijkheid doen opengaan en hetgeen verborgen is onder de
oppervlakte te voorschijn doen komen, tegelijk beangstigend en bevrijdend.
Zorg voor de taal, cultuur van het woord, is daarom een zo kostbaar kruid.
Woordkeuze, woordplaatsing, interpunctie zijn in dat licht belangrijk, niet omdat het
boekje ze zus of zo voorschrijft, maar omdat ze het membraan vormen waarlangs de
osmose tot stand komt met de diepte die anderen geschouwd en verwoord hebben.
Taalverloedering en gemakzuchtig à-peu-près betekenen dan ook verarming van ons
aller geestelijke substantie en de strijd daartegen is ons aller opdracht, in de eerste
plaats van ons, mensen van het gymnasium.
Dit moet erg irreëel en ijl klinken in een maatschappij die op louter economische
leest geschoeid is. Zo spreken veronderstelt immers de meerwaarde van het zijn
boven het hebben en van de dichters boven de economisten, en met zo'n visie dreigt
men in Europa '92 opzij gezet

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

538
te worden. Wat zal het gymnasium dan doen? Zich ertoe lenen om met
veronachtzaming van het magische van het woord, de praktische nuttigheid ervan te
cultiveren? Maar waar blijft dan de humanisering die het in zijn vaandel geschreven
heeft? Nee, het moet blijven doen wat het altijd gedaan heeft, zelfs nog bewuster en
nadrukkelijker dan ooit. Als een Vestaalse die in dienst van het volk het vuur brandend
houdt, moet het in Europa het besef hoeden dat de cultuur van het woord wezenlijk
is voor de beschaving van morgen, zoals voor elke vorm van beschaving, en in dat
besef moet het dag aan dag werken aan de opvoeding tot taalgevoeligheid.
We moeten beginnen met dat besef in onszelf te hoeden. Daartoe is nodig dat we
zelf blijven geloven in de bevrijdende macht van het woord. Dat is niet altijd
eenvoudig. Schijnbaar is het woord immers iets onmachtigs. Seamus Heaney zegt
het treffend in zijn boek The Government of the Tongue: ‘In zekere zin is de
werkzaamheid van poëzie nihil: een gedicht heeft nog nooit een tank tot staan
gebracht. Maar in een andere zin is die werkzaamheid onbegrensd. Het is ermee (en
hier alludeert Heaney op het verhaal van de overspelige vrouw in het
Johannesevangelie) zoals met het schrijven in het zand “in the face of which accusers
and accused are left speechless and renewed”’. In dezelfde zin spreekt Natalia
Ginzburg in een recent interview: ‘Literatuur is zoals de lucht die men inademt:
onzichtbaar en noodzakelijk. Literatuur helpt niet in het leven van dag tot dag, maar
helpt te bestaan buiten de dagelijkse sleur’.
De macht van het woord is overigens duidelijk gebleken bij de opstand van
Oost-Europa tegen de dictatuur van het dode apparaat. Het woord van de
toneelschrijver Vačclav Havel heeft Tsjechoslovakije bezield, dat van de dichteres
Ana Blandiana de Roemenen. En in het gedenkteken voor de arbeiders van Solidariteit
buiten de poort van de Lenin-scheepswerf in Gdansk zijn verzen gebeiteld van de
Poolse dichter Czeslaw Milosz.
Toegegeven, bezig zijn met literatuur, schrijvend of lezend, kán een vlucht zijn
voor de werkelijkheid. Maar dat hoéft het niet te zijn. Het kan ook het ploegen en
zaaien zijn dat een betere werkelijkheid voorbereidt. Zolang achter het IJzeren Gordijn
de verdrukking hoogtij vierde, mocht men daar ongestoord wetenschappelijke werken
importeren, maar geen literatuur, tenzij in de lijn van het systeem. Andere literatuur
moest vernietigd worden, want ze was het trompetgeschal van de geest dat de muren
van het machtssysteem kon doen instorten. Onder het schrikbewind van Stalin begroef
Alexander Kutzenov zijn
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verzen 's nachts in glazen inmaakpotten in zijn tuin. En Osip Mandelstam kopieerde
zijn gedichten in tal van exemplaren, om ze te verbergen bij vrienden. Beiden wisten
dat men nun verzen zou vernietigen, als men ze vond. Het regime voelde zich blijkbaar
erdoor bedreigd. En ze wilden niet dat hun poëzie verloren ging: in hun ogen was ze
het zaad van de toekomst.
En nu terug naar het gymnasium. Als het zijn eigenheid wil bewaren en niet
veranderen in de zoveelste soort prep-school voor een hogere beroepsopleiding, moet
zijn zwaartepunt blijven liggen bij de geschiedenis (waarover ik hier nauwelijks
gesproken heb, maar tijdgebrek dwingt me tot beperking) en bij de literatuur. Niet
alleen die van de oude talen. Ook de studie van de moderne talen moet naar de
literatuur gericht blijven, meer dan naar het verwerven van vaardigheid tot zakelijke
communicatie. Men moet er het lezen beoefenen en wel die vorm van lezen waarbij
men in het gelezene opgaat en erdoor wordt geïnspireerd.
Dat geldt a fortiori van het meest eigene element van de gymnasiumopleiding, de
studie van de oude talen. Ik zal in dit gezelschap wel geen tegenspraak uitlokken,
als ik stel dat humanisering minstens de bedoeling is van die studie, ook al is ze niet
altijd het effect ervan. Ook niet als ik die humaniserende werking niet zoek in de
kennis van de oude talen op zich. Kennis van het Latijn is op zich nog niet meer
vermenselijkend dan die van het Hottentots. Ook heeft de zgn. ‘formele vorming’
die van de studie der oude talen de wonderbare vrucht zou zijn (en hier schaar ik mij
achter Dr. Stellwag) minder te maken met die talen op zich dan met de manier waarop
men ze aanleert en men zou een soortgelijks resultaat kunnen bereiken met een andere
taal, als die op een even ‘formele’ manier werd aangebracht. Bovendien is die formele
vorming het eigen produkt van het wiskundige denken. Herinner u wat er boven de
deur van Plato gebeiteld stond: geometricos. En het heeft niet veel zin het specifiek
vormende van de gymnasiumopleiding te willen zoeken in hetgeen het gymnasium
met andere richtingen gemeen heeft.
Ligt dat specifiek vormende dan wellicht hierin dat het gymnasium midden in de
moderne cultuur de kennis van de oude cultuur levend houdt? Weer zou ik zeggen:
niet zonder meer. Op de schaal van de waarden blijft kennis achter bij waardering.
‘Iets kennen is goed, van iets houden is beter, zich in iets verheugen is het beste’
zegt een spreuk uit de wijsheid van de Tao. Weten hoe de Romeinen indertijd aten,
kan best interessant zijn, maar op zich is het niet vormender en
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meer verrijkend dan te weten op welke manier de pygmeeën nu eten. Grondige kennis
van de Grieks-Romeinse oudheid kan in onze kwiscultuur misschien indruk maken,
maar menselijke vorming is iets anders. In die zin is het motto van onze bijeenkomst
vatbaar voor kritiek. ‘Zijn klassieken kennen’ kan namelijk opgevat worden in een
erudiete zin, als veel weten over de oude auteurs, ze kunnen aanhalen, ze zelfs gelezen
hebben. Dat is goed, zou de Tao zeggen. Maar veel belangrijker lijkt mij dat de
jongeren van die klassieken gaan houden en zich in de lectuur ervan verheugen, op
grond van de ondervinding dat het contact met die klassieken hen verrijkt.
Kennis van die oude cultuur is echter in twee opzichten toch wél belangrijk. Ten
eerste in zoverre ze inzicht betekent in de oude geschiedenis, want zulke kennis is
magistra vitae, ze leert leven in het heden vanuit het licht dat het verleden
vooruitwerpt. En ten tweede in zoverre ze fungeert als dienstmeisje van de lectuur.
Een vruchtbaar contact met de oude auteurs veronderstelt immers kennis van de
dagelijkse realiteit waarvan hun woorden vol zijn en van de vanzelfsprekende
vooronderstellingen die in hun tijd het leven bepaalden. Maar die kennis is niet
belangrijk om haarzelfs wil: ze dankt haar bestaansrecht voor en na aan haar dienende
rol bij de lectuur van de grote klassieke auteurs.
Die zijn immers erin geslaagd hun dieptebeleving zo te verwoorden dat ook nu
nog een humaniserende osmose daarmee mogelijk is. Dat veronderstelt wel dat men
het taalmedium waarlangs dit moet gebeuren, voldoende beheerst, waarbij passieve
beheersing gelukkig volstaat. En het veronderstelt bovendien dat de aandacht bij de
lectuur blijft uitgaan naar de taal waarlangs die diepte toegankelijk wordt. Praten
rond de tekst, zoals men de auteurscommentaar vaak omschrijft, laat daaraan geen
recht wedervaren. Het resultaat van het contact met de auteur zou moeten zijn dat
de lezers naar het al geciteerde woord van Heaney ‘are left speechless and renewed’.
Is het resultaat alleen nog dat men erin slaagt de tekst te vertalen, moeizaam en zonder
een ogenblik gegrepen te zijn, dan heeft de studie van de oude talen nauwelijks nog
een eigen beschavende bijdrage te bieden voor Europa '92.
Gymnasium dus als cultusplaats van het antieke woord. De rechtvaardiging daarvan
ligt in de kwaliteit van de beste antieke auteurs - want er zijn er ook andere, net zoals
in alle literaturen. Die beste auteurs zijn meesters van het woord geweest. Niet dé
meesters van het woord, waartoe men ze in blinde verering soms wil verheffen, alsof
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allen die na hen komen hoogstens goede leerlingen mogen heten. Nee, maar dan toch
meesters van het woord, die bovendien aan dat woord een oneindige zorg hebben
besteed. U kent Horatius' beeld van de berin die haar jongen likt en likt tot ze vorm
krijgen. Hij heeft in praktijk gebracht wat hij leerde: wie zoals hij aan ca. 6000 verzen
30 jaar besteedt, schrijft gemiddeld niet eens één vers per dag. Een soortgelijk
rekensommetje leert dat de produktiviteit van Vergilius al niet veel hoger lag en dat
Tacitus drie à vier dagen werkte aan één bladzijde. Dat volhardend schaven en vijlen
gaf aan hun stijl een maximum aan finesse en precisie. Het had ook tot lege vormcultus
kunnen leiden, maar we hebben bij hen met begenadigde kunstenaars te doen, d.w.z.
met mensen die iets zo waardevols te zeggen hebben dat ze erin slagen de aandachtige
lezer achter te laten ‘speechless and renewed’.
Het heeft daarom m.i. geen zin de oude talen te willen aanpassen aan het moderne
klimaat door aan de leerlingen auteurs voor te schotelen van meer technische aard:
Euclides, het Corpus Hippocraticum, Vitruvius, Plinius de Naturalist. Hetgeen ook
die ons nu nog te zeggen hebben, kan men beter in vertaling lezen, omdat daarbij
maar weinig verloren gaat. Op het programma moeten de grote meesters van de oude
literatuur blijven prijken, van Homerus tot Menander, van Plautus tot Tacitus. En
men moet ze lezen in hun eigen taal. Ze lezen in vertaling is een schilderij van Van
Gogh bekijken in een wit-zwartreproduktie.
Helaas, voor lectuur in de oorspronkelijke taal is meer taalkennis vandoen dan bij
het zo sterk besnoeide aantal lesuren oude talen nog haalbaar is. Hetgeen men nu
bereikt, mag geen lezen meer heten; het lijkt meer op het moeizaam en lusteloos
ontcijferen van een taai soort geheimschrift. Met Dr. Stellwag meen ik dan ook dat
veel leerlingen meer van de auteurs zouden meedragen, als ze die zouden lezen in
een literair waardevolle en goed gecommentarieerde vertaling. Ook zou het examen
niet dienen na te gaan hoe goed of slecht de leerlingen vertalen, maar of ze voldoende
basisgrammatica, basisvocabulaire en basisstilistiek kennen om te lezen niet op eigen
houtje, maar met de hulp van een geïnspireerd leraar. Want waarom zouden ze dat
op eigen houtje moeten kunnen? Die lectuur mag desnoods heel traag vooruitgaan,
als ze maar ontvankelijk maakt voor de waarheid en schoonheid die in de tekst
belichaamd zijn. Geen enkel examen overigens kan nagaan of bereikt is wat
uiteindelijk met de lectuur wordt beoogd, nl. of de lezers ‘are left speechless and
renewed’.
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Laat mij ter afsluiting zeggen dat we de oude talen niet moeten aanprijzen met een
beroep op de verheven nutteloosheid ervan: in een maatschappij die zweert bij de
nuttigheid is nutteloosheid onzin. We moeten ze evenmin aanprijzen met een beroep
op hun nuttigheid, b.v. het nut van een mondje Latijn voor wie jura of medicijnen
wil studeren, of hun nut als intellectuele training. Dat doet onrecht aan hun eigenlijke
functie en brengt ze in een concurrentiestrijd met andere formeel vormende vakken,
waarbij ze wellicht niet aan het langste eind zullen trekken. Men moet ze aanprijzen
met een beroep op een hogere vorm van nuttigheid: de verrijkende waarde ervan,
hun humaniserende en bevrijdende kracht, hun nuttigheid dus voor een waardevol
bestaan.
De al genoemde Russische dichter Osip Mandelstam werd in 1938 samen met een
groep veroordeelden van gemeen recht gedeporteerd naar een concentratiekamp bij
Vladivostok, waar hij trouwens spoedig zou sterven. Onderweg werd iemand bij hen
opgesloten die zelf ook op transport gesteld was naar Siberië. Die man schreef later
aan Mandelstams vrouw Nadezhda: ‘Tussen de misdadigers zat een man met een
grijze stoppelbaard en een gele leren jas; hij reciteerde verzen. Ik herkende hem: het
was Osip. De veroordeelden luisterden naar hem in volkomen stilte en soms vroeg
een van hen om een gedicht te willen herhalen’. Dit is maar een anekdote en anekdoten
bewijzen niets. Maar vaak openbaren ze iets. Deze anekdote openbaart in een flits
de weldoende en humaniserende kracht van het geïnspireerde woord, het woord dat
menselijke diepte openbaart. Dat woord is geen panacee en het brengt niet het paradijs
op aarde. Maar het belooft nog altijd meer voor een menswaardig Europa '92 dan de
Kanaaltunnel of de Supersnelle Trein.

Eindnoten:
1 Tekst van een lezing gehouden op 17 maart 1990 te Utrecht.
2 Gymnasium = ‘oude humaniora’.
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Rene Girard voor de spiegel van Shakespeare
Paul Pelckmans
- Wat leest u daar?
- Een vreemde kerel schrijft
Hier dat een mens, hoe schittrend ook begaafd
En rijk aan goed, uitwendig en inwendig,
Zich niet kan roemen op wat hij bezit
Of voelen wat hij heeft dan door weerspiegling;
Hij straalt zijn gloed op andren af, en die,
Verwarmd, kaatsen de hitte dan terug
Naar de eerste gever.
Troïlus and Cressida, III, 31

Bij het begin van Shakespeares The Winters' Tale is koning Polixenes van Bohemen
al negen maanden te gast bij de bevriende koning Leontes van Sicilië. In de tweede
scène van het eerste bedrijf spreekt hij eindelijk van vertrekken. Leontes probeert
tevergeefs zijn oude jeugdvriend te overhalen om nog even te blijven. De gastvrouw,
koningin Hermione, zit er stilzwijgend bij. Als haar man vraagt of zij geen
overtuigender woorden zou weten te vinden, lukt het haar ongeveer dadelijk, zo vlot
zelfs dat de koning nu plots wantrouwig wordt: van het ene moment op het andere
staat het voor hem als een paal boven water dat zijn vrouw en zijn beste vriend hem
al maandenlang bedriegen... Bij de meeste Shakespearekenners geldt die onverwachte
omzwaai als één van de zwakste scènes uit zijn hele oeuvre: de aberrante jaloezie
lijkt dan weinig meer dan een op zich willekeurig vertrekpunt voor een spannende
intrigekomedie.
René Girard herkent in die omzwaai een psychologisch inzicht waarmee
Shakespeare de meeste van zijn en zelfs onze tijdgenoten ver vooruit was. Als we
hem mogen geloven schematiseert Leontes'
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onthutsende reactie een typische tribulatie van elk menselijk verlangen, dat in zijn
behoefte aan bevestiging gretig parallelle verlangens oproept om ze daarna te ervaren
als een ongehoorde belediging. Leontes wil dat zijn vrouw zijn warme belangstelling
voor zijn beste vriend zou delen; als de verstandhouding te goed verloopt, voelt hij
zich uitgesloten...

Terug naar af?
Het is intussen alweer dertig jaar geleden dat René Girard voor het eerst van zich
deed spreken. In vergelijking met wat later volgde had zijn eerste studie, Mensonge
romantique et vérité romanesque2, nog een smal onderwerp. Het ging er ‘enkel’ om
vijf tenoren van de moderne roman, Cervantes, Stendhal, Flaubert, Dostojevski en
Proust. Voor René Girard zochten en vonden ze alle vijf eenzelfde ‘romaneske
waarheid’: hun belangrijkste werken toonden keer op keer hoe de meeste als spontaan
ervaren Verlangens bij nader toezien ondergronds geïnspireerd blijken door het
voorbeeld van belangwekkende derden. De grote romanciers schetsten een pathologie
van dit mimetisch verlangen: de behoefte zich voortdurend op te tillen aan
stimulerende voorbeelden was goed voor een oeverloze nasleep aan rivaliteiten,
ontgoochelingen en alsmaar wanhopiger noodoplossingen en vervangdromen. Alleen
het laatste hoofdstuk van het essay klonk opwekkender. Daar heette het dat de auteurs
zich door het schrijven gaandeweg aan de kwade fascinaties ontworstelden; ze sloten
hun werken dan ook dikwijls af, in de epiloog van Don Quichotte of in Prousts Temps
retrouvé, met een relaas van die verlossing.
Elf jaar later probeerde René Girard in La violence et le sacré3 letterlijk de complete
wereldgeschiedenis op één gemeenschappelijke noemer te plaatsen. Hij stelde, zoals
veel andere recente antropologen, dat mensenmaatschappijen zich in de eerste plaats
moeten indekken tegen hun eigen intermenselijk geweld eerder dan tegen het gevaar
van materiële schaarste. Ze zouden dat risico bezweren via een complex systeem
van dikwijls zelf gewelddadige voorzorgen, die stuk voor stuk zouden teruggaan op
een archaïsch zondebokmechanisme. Rituelen en mythen over de hele wereld bevatten
dan vervormde herinneringen aan dat grondgebeuren. Daarnaast vond hij zijn visie
bevestigd in de Griekse tragedie. Sofokles en Euripides ontpopten zich als antieke
voorlopers van de in La violence et le sacré ondernomen ontmaskering. In hetzelfde
werk spuide Girard zijn eerste kritiek op
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de psychoanalyse: Freud zette verrassend talrijke stappen in de richting van de
mimetische psychologie, maar verkoos uiteindelijk toch alle problemen toe te
schrijven aan spontaan foutlopende oedipale verlangens.
Met Des choses cachées depuis la fondation du monde4 is het systeem definitief
rond. Het eerste en het derde deel van dat hoofdwerk presenteert een meer
systematische uitwerking van de in La violence et le sacré geponeerde stellingen;
tussen de uiteenzettingen over de zondeboktheorie en de moderne psychologie zorgt
het tweede deel voor een uitvoerig bijbelcommentaar. Girard ontdekt in de bijbel
een oproep tot geweldloosheid en een systematische ontluistering van de traditionele
gewelddadige ordes. De hele verdere geschiedenis is een moeizame verwerking van
die Openbaring, die de mensheid definitief en onomkeerbaar op een nieuw pad zet.
Wie een zo omvattende visie uitwerkt, kan zich achteraf eigenlijk alleen nog maar
herhalen. Le bouc émissaire5 commentarieert, zonder al te verrassende ontdekkingen,
een nieuwe lading mythen en bijbelteksten. La route antique des hommes pervers6
spitst zich toe op het Boek Job: de gesprekken op de bekende mesthoop zitten op
hun beurt boordevol verwijzingen naar het zondebokmechanisme. Beide werken
spreken occasioneel over recentere teksten en over problemen uit onze eigen 20e
eeuw. René Girard leek zich met dat al toch definitief afgewend te hebben van zijn
oorspronkelijke voorkeurbelangstelling voor de moderne letterkunde7. Zijn nieuwe
boek, Shakespeare. Les feux de l'envie8 bewijst dat hij ook op dat terrein nog originele
dingen weet te verteilen.

Oude problemen opgelost
Blijft de vraag of al die nieuwe inzichten ook waar zijn. Indrukwekkend zijn ze in
elk geval. Wie Girards vroegere werken heeft gelezen, weet dat de meest onverwachte
vaststellingen bij hem dikwijls verrassend vanzelfsprekend klinken; ook dit
Shakespeare-boek getuigt van zijn wondere gave met veel brio open deuren in te
trappen op plaatsen waar men voordien enkel een blinde muur zag. Zoals bekend zit
de Shakespeare-kritiek opgezadeld met een lange waslijst interpretatieproblemen,
waarbij de filologen dikwijls zelfs in arren moede suggereren dat de tekst wel corrupt
zal zijn of dat Shakespeare om zijn acteurs op de planken te houden overhaast had
moeten werken. Die zwakke plekken worden hier vaak de sterkste bewijsplaatsen.
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Julius Caesar geldt traditioneel als een nogal onevenwichtig opgezette tragedie. De
hoofdpersoon wordt halfweg het derde bedrijf vermoord; wat dan volgt is een nieuwe
intrige, die een heel andere sfeer ademt. René Girard gelooft liever dat de
Caesarsmoord en de stichting van het Romeinse Keizerrijk voor Shakespeare één
gebeuren zijn: het gaat om een in al zijn stadia herkenbaar zondebokmechanisme,
dat dan wel veel grilliger en irrationeler verloopt dan de idealistische leider van de
samenzwering dacht het te kunnen plannen. Het ging er Brutus om de Republiek
opnieuw te stichten; in de praktijk komt het tot een nieuwe orde, waarbij zijn cynische
tegenstanders de volkswoede unaniem tegen de moordenaars van de goddelijke
Caesar polariseren.
Troïlus and Cressida heeft nog een slechtere reputatie. Voor veel critici is het stuk
weinig meer dan een slordige verwerking van een verzameling zelf al niet te
zorgvuldig opgezette Middeleeuwse Trojeromans. Girard ontdekt er veel systeem
in; volgens hem verkent Shakespeare met de rare inconsequenties van zijn personages
een schemer- en crisiszone van de mimetische psychologie. De gebruikelijke oplossing
van dit soort crises komt even in zicht waar het laatste bedrijf een ontluisterende
versie van de dood van Hector weggeeft. De Trojaanse prins sneuvelt hier niet in
een edel tweegevecht met Achilleus; hij wordt door diens soldaten bepaald onridderlijk
neergesabeld op een moment dat hij weerloos is omdat hij juist van wapenrusting
verandert. Die moedwillige afwijking van de canonieke, Homerische traditie wordt
doorgaans gedoodverfd als de ernstigste smaakfout van het hele werk. Wie gelooft
dat een collectieve moord, een lynchpartij de weinig glorieuze ultieme inhoud van
elk zondebokmechanisme is, vermoedt meteen dat er meer aan de hand is.
De lange aarzelingen van Hamlet, die er maar niet toe komt de energie op te
brengen om zijn vermoorde vader te wreken, zijn sinds de Romantiek het meest
irriterende probleem van de Shakespeareexegese. René Girard merkt er nuchter bij
op dat Hamlets vader in zijn verrotte koninkrijk Denemarken zelf de nodige moorden
op zijn geweten had; als Claudius hem op zijn beurt vermoordt, wordt hij een
dubbelganger van zijn slachtoffer. Tegenover zo'n banaal, verwisselbaar personage
kan Hamlet geen absolute verontwaardiging opbrengen. Het lukt pas als Laertes, die
zijn vader Polonius moet wreken, een stimulerend voorbeeld in die richting geeft.
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Shakespeares bredere wijsheid
De tekstcommentaren van Les feux de l'envie zitten vol schitterende vondsten; dat
de oude knelpunten uit de wereld worden geholpen en de nieuwe analyses inderdaad
waar zijn is daarmee nog niet gezegd. Een wantrouwige lezer zou allerlei vragen
kunnen stellen bij het contrast tussen dit Shakespeare-boek en Girards eerste essay
over de moderne roman. In beide gevallen heet het dat grote schrijvers blijk geven
van een geprivilegieerd inzicht, dat zowel de evidenties van het gezond verstand als
die van de gangbare menswetenschappen ver achter zich zou laten. De boodschap
die René Girard bij Shakespeare ontdekt valt een stuk breder uit dan die van de
romanciers.
De supplementaire inzichten van Shakespeare vertonen een opvallende
overeenkomst met de belangrijkste gedachten uit de sinds 1961 verschenen
globaalstudies. Enerzijds blijken heel wat stukken vooruit te lopen op Girards
bezwaren tegen de psychoanalyse. Freuds belangrijkste fout is, in dit perspectief, dat
hij alle psychologische problemen toeschrijft aan een oorspronkelijke, nooit
bevredigend verwerkte botsing met een oedipaal vaderverbod. Girard constateert
opgetogen dat ook Shakespeare de rol van de vaders al graag relativeert en de liefdes
van zijn komedies liever laat vastlopen in een mimetische doolhof. Anderzijds kwam
ook het zondebokmechanisme in Mensonge romantique nergens aan bod; Shakespeare
had het er zo te zien regelmatig over.
Ik geloof niet dat die overeenkomsten de zaak echt op de helling zetten. In de nu
al enkele decennia oude dialoog van de literatuurstudie met de menswetenschappen
behoren ze tot de gebruikelijke gang van zaken. Wie psychoanalytische of
sociologische tekstanalyses schrijft, gebruikt de theorieën van Freud of Marx als
werkhypotheses, die hem helpen in de bestudeerde teksten onvermoede betekenissen
te ontdekken; als dat voor veel teksten blijkt te lukken is dat een argument te meer
voor de juistheid van die theorieën. René Girard doet in feite precies hetzelfde, het
komt alleen anders over omdat hij zowel de theorie als de toepassing levert. Dat
hadden we allang niet meer meegemaakt.
De lezer vermoedt intussen allicht dat de toepassing mij, globaal gezien, erg
overtuigde. De theorieën van René Girard, die bij een eerste kennismaking - of in
een summiere samenvatting zoals de mijne - onvermijdelijk zweverig-fantastisch
overkomen, gaan een stuk minder onwaarschijnlijk klinken als men merkt hoe
nauwkeurig en genuanceerd ze bij een werk als dat van Shakespeare blijken te passen.
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Het klopt zelfs zo perfect dat Girard ergens ironisch suggereert dat een schijnbaar
lichtvoetige komedie als A Midsummernightsdream verplichte lectuur voor alle
studenten antropologie zou moeten worden; veel illusies zal hij zich daar wel niet
over maken.
Mijn enige voorbehoud bij dat alles is dat Girards interpretatie bijna te volledig
past. In Mensonge romantique et vérité romanesque ging het, van Cervantes naar
Proust, om steeds ernstiger, pathologischer stadia van de moderne mimetische
psychologie. René Girard veronderstelde dat elke romancier voor zijn tijd getuigde
en dat de zaken dus historisch van kwaad tot erger geëvolueerd waren. Don Quichote
zou, met andere woorden, nog tamelijk prille, unschuldige varianten van het mimetisch
verlangen ter sprake brengen omdat de getormenteerde versies eigenlijk pas sinds
de Romantiek echt van de grond kwamen. De echte verschuivingen liggen dan niet
in de verbeelding van de auteurs, maar in de alledaagse werkelijkheid die hen generatie
na generatie inspireerde. Het komt er uiteindelijk op neer dat onze moderne wereld
psychologisch voortdurend moeilijker leefbaar zou zijn geworden, een vermoeden
waarvoor trouwens ook heel wat mentaliteitshistorische studies de nodige aanzetten
bevatten. Nu verneinen we dat Shakespeare, hoe dan ook een zelfs iets oudere
tijdgenoot van Cervantes, de hele evolutie al zou overzien.
De Shakespeare van Les feux de l'envie zweeft ergens boven de geschiedenis. Wie
dat wenst kan natuurlijk aannemen dat het genie aan elke situering ontsnapt. Toch
vraag ik me af of René Girard de bijzonder prestigieuze bevestiging van zijn inzichten
die hij bij Shakespeare ontdekte niet te exhaustief heeft uitgebuit. Opzichtige
anachronismen zijn er zo te zien niet bij. Ik heb wel de indruk dat sommige analyses
de psychologie van de betrokken personages discreet moderniseren. Om het bij het
extreemste voorbeeld te houden: Pandarus, in Troïlus and Cressida, wordt opgevoerd
als Shakespeares meest Dostojevskiaans personage; de paragrafen over zijn
bedoelingen9 vullen één van de zeldzame bladzijden van het essay waarop bijna geen
citaten voorkomen. De motivaties die Girard hem toeschrijft passen uiteraard bij de
rol die hij in het stuk moet spelen; dat de tekst er met geen woord naar schijnt te
verwijzen geeft veel te denken...

Problematische bekering
Het oeuvre van de grote romanschrijvers uit Mensonge romantique loopt telkens uit
op een moment van bevrijding, een verlossing uit de
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verlammende fascinaties van de mimetische psychologie. René Girard onderkent er
keer op keer, al was het maar via enkele metaforen, een religieuze dimensie. Na de
exegeses van Des choses cachées, waar de bijbel de hele wereldgeschiedenis een
nieuwe start leek te geven10, mocht dat perspectief in het nieuwe Shakespeare-boek
zeker niet ontbreken.
Girard vond wat hij zocht in de ontknoping van Shakespeares voorlaatste werk,
A Winters' Tale. We zagen al hoe de openingsscènes hem een schoolvoorbeeld
bezorgden van de inconsequenties van de mimesis: koning Leontes vraagt zijn vrouw
hun gast zo vriendelijk mogelijk te overreden wat langer te blijven en wordt dan
jaloers om haar hartelijkheid. Onredelijke jaloezie is bij Shakespeare een
veelvoorkomend thema (Othello); het verschil is dat de kwalijke gevolgen ditmaal
slechts de eerste helft van het stuk vullen en dat Leontes daarna nederig schuld bekent.
Omdat het stuk nu eenmaal een sprookje is blijkt de aangerichte schade niet
onherstelbaar. De te vondeling gelegde ‘bastaard’-dochter, die van de klassieke
herder-die-haar-vond de toepasselijke naam Perdita meekreeg, komt door een
onwaarschijnlijk toeval terecht. Haar doodgewaande moeder zat vijftien jaar lang
bij een trouwe hofdame ondergedoken.
Leontes' bekentenis is in Shakespeares werk inderdaad een novum: Othello kon
de ultieme verantwoordelijkheid voor zijn waangedachten nog afschuiven op de
zondebok Iago11; Leontes heeft geen enkel alibi meer en geeft uiteindelijk toe dat de
hele fout bij hem lag. Waar René Girard stelt dat hij zodoende alle mimetische
obsessies overwint, vergeet hij m.i. dat de twee personages een totaal verschillend
soortelijk gewicht hebben. Othello is een psychologisch bijzonder verzorgde tragedie,
A Winters' Tale een sprookjesachtig intrigestuk waar de personages steevast op het
juiste moment bijdraaien als dat voor het vervolg beter uitkomt. Girard doet zijn best
om de nieuwe opstelling van Leontes de voor zijn theorie gewenste religieuze
coördinaten te geven; het resultaat valt bepaald dunnetjes uit. Het belangrijkste
argument is dat de slotscène een soort verrijzenis te zien geeft. De hofdame die
koningin Hermione vijftien jaar herbergde nodigt de koning uit in haar villa een
bijzonder gelijkend standbeeld van de overleden vorstin te komen bewonderen.
Terwijl Leontes het ontroerd bekijkt en zich andermaal nederig op de borst klopt,
stapt het vermeende standbeeld van zijn voetstuk. Dat die coup de théàtre symbool
staat voor een psychologische verrijzenis van Leontes zelf wil ik desnoods geloven;
gebeuren en symbool zijn in dat geval overigens slordig ge-
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synchroniseerd omdat Leontes' eerste bekentenis al halfweg het derde bedrijf opduikt.
Religieuze connotaties zijn er alleszins niet bij: de slotscène is een rabiaat
onwaarschijnlijke en daardoor ook een ideaal verrassend happy end, maar absoluut
geen mirakel. De tekst bevat ook geen enkele metafoor in die richting. Girard vergast
de lezer op een overigens mooi uitgewerkte vergelijking met het Paasgebeuren, maar
Shakespeare vraagt niet om een dergelijke glose.
Het voorlaatste hoofdstuk van Les feux de l'envie is in feite het zwakste van de
reeks: René Girard heeft zich net even te exhaustief in Shakespeare willen herkennen.
De verleiding moet groot geweest zijn. Girards theorieën blijken op te veel vlakken
lumineus bij het oeuvre van Shakespeare te passen. De mimetische psychologie heeft
er voortaan een kroongetuige bij!
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11 Voor René Girard is Iago een zondebok omdat de relatie tussen Othello en Desdemona zelf al
voldoende mimetische springstof bevatte om een jaloeziecrisis los te slaan. Iago's duivelse
insinuaties dienen dan om de toeschouwer die van gemakkelijke stukken houdt, een eenvoudige
verklaring aan de hand te doen.
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Forum
De Golfoorlog als symptoombestrijding
Jef van Gerwen
Op het ogenblik dat ik dit schrijf, is de oorlog ruim twee weken bezig. Wanneer het
gelezen wordt, is het nieuws alweer verouderd. Maar hoe de oorlog ook mag
evolueren, er zijn dingen die nog weken, maanden, jaren lang relevant zullen zijn.
Ik denk hierbij aan enkele dieperliggende oorzaken van het conflict, die in de openbare
discussie tot nog toe te weinig aan bod zijn gekomen, zowel aan de kant van de
pacifisten als aan die van de politiek realisten. Beide partijen hebben zich door de
evenementen direct laten verleiden tot het korte denken: over agressie en respect
voor soevereiniteit, over embargo of oorlog, en over de rechtvaardiging van hun
ingrijpen. Beide houden zich bezig met de bestrijding van symptomen, met de
oplossing van het onmiddellijke probleem dat met de invasie van Koeweit door Irak
is ontstaan. De oorzaken van de oorlog zijn echter ouder dan 2 augustus, en ze liggen
niet alleen bij Saddam Hoessein. Ze zullen dan ook met de ‘uitschakeling’ van
Hoessein, of met de ‘bevrijding’ van Koeweit niet verdwijnen.
1. Een eerste wortel van de Golfoorlog is te zoeken in het conflictueuze karakter
van de verhouding tussen het Westen en de Arabische wereld. Het gaat hier niet in
eerste instantie om de religieuze tegenstelling tussen christendom, jodendom en
islam, en ook niet om nationalistische wedijver, maar om een cultuurconflict. Sinds
het Westen gemoderniseerd is, heeft het zijn technische en economische overmacht
omgezet in vormen van politieke en culturele controle over de niet-westerse wereld.
De Arabische cultuur, die wezenlijk een pre-moderne cultuur is, met een
standenmaatschappij, een ethos van eer en schaamte, respect voor tradities, werd
door deze massieve westerse invloed voor een verscheurende keuze geplaatst: ofwel
adaptatie, wat betekent verwestersen, de eigenheid opgeven, ofwel verzet, en dat
betekent fundamentalisme, pan-arabisch nationalisme, en anti-westerse haat. Dat
verzet keerde zich niet zozeer tegen de westerse techniek op zich, maar tegen de
westerse cultuur waarvan de techniek, de economische hegemonie en de politieke
rechtsnormen de expressie zijn. Dat verzet hebben zowel de Iraanse revolutie onder
Khomeini als het radikalisme van Khadafi, zowel Saddam Hoessein als de Saoedi's
gemeen, hoe enorm ook hun onderlinge verschillen zijn, zowel strategisch als
ideologisch.
Het lijkt dan ook ondenkbaar dat in het Nabije Oosten enige duurzame vrede kan
bereikt worden, zolang de Arabische cultuur niet in haar autonomie hersteld wordt,
en zolang de Arabische eer gekrenkt blijft door voortdurend westers onbegrip voor
de eigenheid van die cultuur. Uiteraard heeft het conflict te maken met oliebelangen
en grensconflicten, grenzen die door Britten en Fransen na de Eerste Wereldoorlog
getrokken zijn voor vazallen die onder koloniale leiding in het zadel werden gehouden.
Uiteraard heeft het conflict te maken met de Palestijns-Joodse kwestie en met de
kwestie Libanon. Al deze historische conflicten kunnen echter
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slechts adequaat begrepen worden als men ze ziet als even zovele symptomen van
een diepere kwaal, die zich op het culturele vlak situeert: de botsing tussen het
moderne Westen en de traditionele Arabische wereld, waarbij de een voortdurend
treedt op het terrein van de ander, zonder dat hij dit erkent. Als westerlingen moeten
wij van onze kant fundamenteel het zelfbeschikkingsrecht van de Arabische wereld
erkennen, met zijn eigen culturele, politieke en juridische expressies. Anders komt
er na deze oorlog snel een nieuwe, met andere Hoesseins en andere coalities.
2. Dit cultuurconflict bergt in zich nog een tweede oorzaak van haat en oorlog:
het feit dat veel westerlingen impliciet van oordeel zijn dat andere volkeren minder
dan zij geschikt zijn voor het dragen van gelijke politieke verantwoordelijkheid. Het
lijkt wel alsof westerlingen de enigen zijn die verantwoord met nucleaire wapens
kunnen omgaan. Het lijkt wel alsof westerse naties de enige zijn die het recht hebben
om overal ter wereld in te grijpen wanneer hun vitale economische belangen op het
spel staan. Zeker, wat Saddam Hoessein gedaan heeft is misdadig. Maar schuilt onder
de veroordeling van de manifeste boosdoener geen bredere afwijzing van het gelijke
recht van nietwesterse naties om over gelijke machtsmiddelen te beschikken als wij?
Zolang het bezit van nucleaire wapens aan westerse kant een feit blijft (een feit
waartegen ik me op morele gronden blijf verzetten, maar waarmee ik feitelijk rekening
moet houden) is alle ijver om de verspreiding van deze wapens tegen te gaan getekend
door dubbelzinnigheid: in naam van de vrede bestendigen wij ermee de
machtssuprematie van de bezitters. Is het voldoende te schermen met het argument
dat Hoessein een onverantwoordelijk dictator is? In alle geschiedenissen komen
Hitlers voor. Dat is eerst en vooral waar geweest in onze eigen geschiedenis. Wat
geeft ons dan het recht om met twee maten en twee gewichten te meten, en onszelf
een superioriteit toe te meten in het stellen van de wet, het controleren van
hoogtechnologische wapens, en het verdedigen van onze belangen, een superioriteit
die slechts getuigt van onze principiële achterdocht ten opzichte van de andere
culturen? Is deze spontane achterdocht, die de ander het recht ontzegt om zo machtig
te worden als wij (want hij zou het eens siecht kunnen gebruiken) niet onze ergste
vijand, de bron van alle toekomstige oorlogen, en de negatie van elk vermogen om
ooit in vrede te leven?
3. In het licht van deze analyse lijken de argumentaties over de ‘rechtvaardige
oorlog’ wel erg irrelevant te worden. Met de politiek realisten kunnen we zeggen dat
in deze eeuw nog nooit zo correct volgens het boekje tot de oorlog werd besloten als
deze keer. Dank zij het einde van de Koude Oorlog tussen Oost en West leken de
Verenigde Naties eindelijk te werken zoals gewenst. Al moeten we dan wel de ogen
sluiten voor enkele merkwaardige ‘schoonheidsfoutjes’. Nog voor van een eensgezind
UNO-standpunt sprake was hadden de Verenigde Staten minstens twee eenzijdige
initiatieven genomen die de situatie deden escaleren: terwijl zij voor 2 augustus
veinsden zich buiten het conflict tussen Irak en Koeweit te zullen houden, onttrokken
zij reeds enkele dagen na de inval het diplomatiek initiatief aan de Arabische staten;
en nog voor resolutie 678 was goedgekeurd, hadden zij de Amerikaanse troepensterkte
al opgedreven tot offensieve proporties. Maar goed, dat zijn blijkbaar de extra
vrijheidsgraden waarover een grootmacht beschikt. Wie echter een beetje op de
hoogte is van de geschiedenis van de Volkerenbond en de Verenigde Naties, moet
erkennen dat, als er ooit één oorlog op correcte wijze werd verklaard, het wel de
Golfoorlog zal zijn. De politiek realisten kunnen gerust zijn.
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delijke criteria van de internationale rechtsorde bekijkt - mensenrechten, democratie,
soevereiniteit, autonomie, onschendbaarheid van grenzen - valt het andermaal op
hoe etnocentrisch westers die wel zijn. De Verenigde Naties zijn opgericht in 1945
op grond van het westers cultuurpatroon, dat toen, in volle koloniale periode, nog
evident als universeel geldig gold. Iedereen moest maar beoordeeld worden volgens
ons model. Men kan zich afvragen of de Verenigde Naties in de meer dan veertig
jaar van hun bestaan al de kans hebben gekregen, en benut, om deze jeugdkwaal te
ontgroeien. Zijn zij echt een multi-cultureel orgaan geworden? Het lijkt eerder dat
zij nog steeds, en meer dan ooit, onder het dictaat van de westerse macht en rede
leven. Dat gebrek aan een substantiële inter-culturele rechtsorde en rechtvaardigheid
zou wel eens kunnen leiden tot een toekomstig falen van deze tweede ‘Volkerenbond’.
Merkwaardig genoeg kan men een soortgelijke kritiek ook richten naar hen die
zich op de ‘leer van de rechtvaardige oorlog’ beroepen om tegen de Golfoorlog te
protesteren. Ook deze opvatting beperkt zich tot de evaluatie van het geoorloofd
karakter van een gewapend optreden. De criteria die in de leer van de rechtvaardige
oorlog gehanteerd worden, zijn geschikt om over wapengeweld te oordelen, maar
niet om een cultuurconflict, waar ik het hier over heb, te evalueren. Wie de oorlog
afwijst, moet dus dieper graven dan het symptoom en de publieke discussie brengen
op het terrein waar ze thuishoort: de bereidheid van westerse zijde om de hegemonie
over de moderne wereld te delen met niet-westerse culturen en naties. En dit in het
bewustzijn dat er aan beide kanten, aan westerse en niet-westerse zijde, van kwaad
opzet, van menselijk onrecht en machtsmisbruik sprake is en altijd weer zijn zal. Het
kwaad schuilt in beide kampen. In onze westerse zelfgenoegzaamheid zouden we
ons daarvan bewust moeten worden. Het zou goed zijn, en van een opperste politiek
realisme getuigen, wanneer de pacifisten deze bewustwording tot hun eerste
doelstelling maken.

Is de golfoorlog ethisch te rechtvaardigen?
Peter Reynaert
De beoordeling van de vraag, of de oorlog tegen Irak gerechtvaardigd kan worden,
valt onder de bepalingen die gelden in het ius ad bellum. Deze bepalingen zijn vooral
van ethische aard, de doctrine van de rechtvaardige oorlog is in de eerste plaats een
ethische doctrine. Daarnaast zijn er de bepalingen van het UNO-handvest. Die moeten
ook in de beoordeling worden betrokken: de coalitie onder de leiding van de
Verenigde Staten beroept zich op een ‘mandaat’ van de Verenigde Naties1.
Als oorlog het ultieme middel is om een ethische politiek te voeren, aan welke
principes moet hij dan beantwoorden? De klassieke leer daaromtrent is bekend. Eerst
en vooral is er het proportionaliteitsbeginsel: de schade die de vijand wordt
toegebracht en de eigen kosten moeten evenredig zijn aan het goede dat van de oorlog
wordt verwacht. Daarbij gaat het niet alleen over materiële maar ook om psychische,
so-
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ciale en morele schade en kosten. Een tweede criterium is dat oorlog alleen gevoerd
mag worden voor een rechtvaardige zaak. Het herstel van de soevereiniteit van
Koeweit is een rechtvaardige zaak. Maar als uit de oorlogshandelingen blijkt dat ook
nog andere doelen worden nagestreefd, dan is deze oorlog niet meer te rechtvaardigen.
Als de leden van de coalitie de oorlog willen gebruiken om de militaire macht van
Irak te breken, omdat deze ‘regionale supermacht’ een bedreiging vormt voor de
westerse belangen in het Midden-Oosten, dan hebben we te maken met onrechtmatige
oorlogshandelingen.
Bovendien kan men zich afvragen of de systematische vernietiging van Iraks
militaire en economische infrastructuur in verhouding staat tot de nagestreefde
rechtvaardige zaak.
Uit het criterium van de rechtvaardige zaak volgt onmiddellijk een ander criterium,
dat betrekking heeft op de juiste bedoeling. De juiste bedoeling van een rechtvaardige
oorlog is het streven naar vrede en verzoening door het herstellen van een onrecht.
Wordt die bedoeling door deze oorlog gerealiseerd? Een duurzame vrede in het
Midden-Oosten ligt m.i. niet direct aan de horizon van dit conflict. Door te appelleren
aan de roep naar een Arabische natie en zich op te werpen als de kampioen van de
Palestijnse zaak, heeft Saddam Hoessein het zelfbewustzijn en de combattiviteit van
de Arabische massa's een onmiskenbare impuls gegeven. Daardoor dreigt er in de
toekomst voor een aantal regeringen in het Midden-Oosten een ernstige
legitimiteitscrisis te ontstaan. Indien als gevolg van deze oorlog het volk in verzet
komt tegen zijn leiders die teveel de westerse kaart trekken en te weinig de Arabische
zaak dienen - wat deze laatste ook moge wezen -, dan ligt deze oorlog aan de bron
van jarenlange ellende in de regio. De regeringen van Saoedi-Arabië en Egypte
bijvoorbeeld staan nu reeds bloot aan ernstige kritiek vanwege een deel van de
bevolking. Daarenboven zullen de anti-westerse gevoelens in de regio door de oorlog
en een eventuele overwinning op Irak alleen maar aangewakkerd worden. In plaats
van vrede te brengen, zal de oorlog de nu min of meer latente ideologische
tegenstellingen verscherpen. De lont wordt pas echt in het kruit geworpen als Israël
actief in de oorlog wordt betrokken. Dan breekt er een nieuwe Israëlisch-Arabische
oorlog uit. Dan zal voorgoed blijken dat deze oorlog de vrede helemaal niet heeft
gediend. Als de Arabische partners van de coalitie zich, onder druk van hun eigen
bevolking of door een tegenaanval van Israël aan de kant van Irak scharen, dreigt er
een veel groter en bloediger conflict.
In dat geval komt er een vierde criterium van de traditionele leer over de
rechtvaardige oorlog in het geding: er moet een redelijke kans op slagen zijn. In dit
geval dus: een redelijke kans dat de soevereiniteit van Koeweit wordt hersteld, maar
ook dat de vrede in het Midden-Oosten door dit conflict gediend wordt. Zelfs indien
de boven geopperde hypothesen later onjuist zouden blijken, kan het risico van
nieuwe en bloedige conflicten in het Midden-Oosten nu niet buiten beschouwing
blijven. En het lijkt me nogal duidelijk dat de ernst van dit risico op zichzelf al een
reden is om de rechtmatigheid van deze oorlog in twijfel te trekken.
Daarbij komt de vraag of deze oorlog de fundamentele oorzaak van de onvrede
in het Midden-Oosten, de Palestijnse kwestie, een stap dichter bij een oplossing
brengt. De westerse coalitie weigert terecht de Iraakse terugtrekking uit Koeweit te
koppelen aan deze kwestie, maar mag niet vergeten dat het de Palestijnse kwestie al
veertig jaar lang op zijn zachtst gezegd verwaarloosd heeft. Of er met deze oorlog
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een oplossing in zicht komt - een voorwaarde voor vrede in het Midden-Oosten lijkt twijfelachtig. Het Westen heeft voor het aan de oorlog begon, geen enkel
specifiek engagement ten aanzien van deze kwestie genomen en
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aangezien de Palestijnen zelf, bij monde van Yasser Arafat, de kant van Irak gekozen
hebben, zullen ze na de oorlog wel niet op een enthousiaste westerse steun hoeven
te rekenen.
Een laatste criterium, in deze context waarschijnlijk het belangrijkste, bepaalt dat
oorlog een ultiem middel moet zijn: voor men zijn toevlucht tot oorlog neemt, moeten
alle vreedzame alternatieven zijn uitgeput. Dat is hier beslist niet het geval geweest.
De diplomatieke pogingen om het conflict vreedzaam op te lossen zijn te vlug
opgegeven. Ook het embargo heeft niet genoeg kans gekregen. De Verenigde Naties
waren het aangewezen forum om te pogen de Iraakse agressie tegen Koeweit op een
vreedzame manier ongedaan te maken. Het is waar, Irak heeft hardnekkig alle
resoluties van de Veiligheidsraad naast zich neergelegd, heeft op die manier een
vreedzame oplossing onmogelijk gemaakt, en is dan ook verantwoordelijk voor het
uitbreken van de oorlog. Maar ook de Verenigde Staten zijn onverzettelijk gebleven.
En die onverzettelijkheid kan ook worden geïnterpreteerd als een onwil om een
vreedzame oplossing aan het conflict te geven. Het lijkt er dus op dat beide kampen,
ook het westerse, hun onwil ten aanzien van een vreedzame oplossing hebben laten
blijken. Dit is vooral problematisch voor de westerse coalitie, die zich hiermee berooft
van een van de redenen die een oorlog tegen Irak beter hadden kunnen rechtvaardigen.
Als besluit is het wellicht goed om de vraag, of een oorlog tegen Irak
gerechtvaardigd kon worden, terug te brengen tot de kern van de zaak. Rechtvaardigen
de rechten en waarden die hier in het geding zijn, het doden van mensen? Want hoe
men het ook bekijkt, oorlog betekent brutaal geweld, verwoesting, menselijk lijden
en dood. Het lijkt erop dat de anti-Irak coalitie, onder het militaire opperbevel van
de Verenigde Staten, iets te vlug over deze fundamentele vraag is heengestapt en
zich geëngageerd heeft in een conflict dat vanuit de doctrine van de rechtvaardige
oorlog niet helemaal gerechtvaardigd kan worden. Aan deze oorlog moet dan ook
zo snel mogelijk een einde worden gemaakt, de rechtvaardige zaak moet met andere
middelen worden gediend. Men kan natuurlijk zeggen dat Saddam Hoessein daarvoor
dan maar moet zorgen door zich uit Koeweit terug te trekken. Maar we moeten ook
de hand in eigen boezem steken en pleiten voor een opschorting van de
vijandelijkheden door het westerse kamp. Wellicht is dit de enige weg om het recht
een kans op overwinning te geven. Het is dringend tijd om alsnog rond de tafel te
gaan zitten. Het Westen moet daar komen met een globaal vredesplan voor het
Midden-Oosten, dat ondermeer maar niet alleen de onvoorwaardelijke terugtrekking
van Irak uit Koeweit omvat. Saddam Hoessein zou dan niets gewonnen hebben. De
Arabische bevolking daarentegen des te meer.
3 februari 1991

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

556

Recente interpretaties van de jodenuitroeiing (V)
Gie van den Berghe
Getuigen en geschiedkundigen
Massale, ingrijpende gebeurtenissen die het normale verloop van vele mensenlevens
plotseling afbreken, hebben sinds de alfabetisering van brede lagen van de bevolking
een brede stroom ooggetuigenverslagen opgeleverd. Voor deze ego-documenten
bestaat opvallend weinig geschiedkundige belangstelling. Dat heeft onder meer te
maken met het probleem van betrokkenheid en distantie. De hoge subjectiviteitsgraad
van ervaringsgeschriften boezemt historici weinig vertrouwen in. Maar aan de
verwaarlozing van deze rijke bronnenverzamelingen liggen nog andere factoren ten
grondslag. Toen ik kort geleden de Bibliografie van de geschiedenis van België voor
de periode 1944-1972 naploos, trof ik nogal wat ego-documenten aan over de toen
nog nabije Tweede Wereldoorlog. Die bronnen waren geschreven door politieke
hoogwaardigheidsbekleders, hogere militairen en mensen van adel. Van de veel
omvangrijkere verzameling ego-documenten over de nazi-kampen vond ik geen
spoor, een ooggetuigenverslag van een hoogleraar geschiedenis niet te na gesproken
(Halkin León, A l'ombre de la mori).
De enige wetenschappelijke aandacht komt uit niet-geschiedkundige hoek, enkele
literatuurdeskundigen (bijvoorbeeld James Young en David Roskies, zie eerder in
dit artikel, Streven, december 1990, p. 263 en januari 1991, pp. 366-367), een ethicus
(Gie Van Den Berghe, Met de dood voor ogen, Antwerpen, 1987) en een socioloog,
Michael Pollak. Deze laatste publiceerde eind vorig jaar het belangwekkende
L'expérience concentrationnaire (Métailié, Paris, 1990).

De zwijgende meerderheid
Pollak begint met een merkwaardige vaststelling. Er zouden opvallend weinig
overlevenden getuigd hebben. Dat komt omdat te veel aspecten van hun kampervaring
onbespreekbaar zijn in relatie tot buitenstaanders. Pollak rekent ons voor dat slechts
twee procent van de Auschwitz-overlevenden onder een of andere vorm zou hebben
getuigd. Hij geeft hiervoor geen bronnen en zijn cijfers over vergasten, geïnterneerden
en overlevenden zijn onjuist. Over de exacte cijfers bestaat natuurlijk nog altijd
onzekerheid, maar het opgegeven percentage is in elk geval onduidelijk (percentage
van welke groep?) en fout aangezien Pollak, zoals nog zal blijken, niet weinig
ooggetuigenverslagen over het hoofd heeft gezien. Hij heeft geen rekening gehouden
met de talloze orale getuigenissen die worden verzameld in vele Holocaustcentra,
noch met officieuze ‘getuigenissen’, dat wat sommige overlevenden vertellen aan
mensen uit hun directe omgeving, mensen die ze vertrouwen, soms ómdat ze
vreemdeling zijn. Verder berusten nog heel wat ongepubliceerde ooggetuigenverslagen
bij overlevenden. Tegenover het aanbod stond niet altijd een evenwaardige vraag.
Kort na de oorlog al zagen sommige overlevenden zich verplicht hun getuigenis in
eigen beheer uit te geven. Zelfs Primo Levi geraakte zijn getuigenis, een hoogtepunt
in de getuigenisliteratuur en de literatuur in het algemeen, aanvankelijk niet kwijt.
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circa duizend ooggetuigen over Auschwitz gepubliceerd hebben. Dat is toch niet
niks. Waarderingen zijn natuurlijk afhankelijk van hun vergelijkingspunt. Wie, zoals
Pollak, toetst aan het aantal mensen dat naar Auschwitz werd gedeporteerd, met
inbegrip van diegenen die direct naar de gaskamers werden gevoerd, komt tot een
zeer laag percentage. Wie vergelijkt met het aantal ooggetuigenverslagen geschreven
door overlevenden van andere volkerenmoorden, moet besluiten dat enorm veel
getuigd werd over de nazi-kampen.
Het leidmotief in Pollaks studie, het stilzwijgen, is dus wel heel betrekkelijk. Dat
leidmotief nu, hangt samen met de originele invalshoek van deze socioloog. Pollak
beschouwt zwijgen en getuigen als vormen van identiteitsbeheer. De meerderheid
getuigt niet omdat direct met de kampervaring samenhangende identiteitsproblemen
dat verhinderen, een minderheid getuigt wel om haar identiteit onder controle te
krijgen. In deze visie zijn ooggetuigenverslagen instrumenten voor identiteitsbeheer.
Pollak bestudeert hun vorm om de wijzen van identiteitsbeheer, in en na het kamp,
te reconstrueren.

Identiteitsbeheer
Wie ego-documenten benadert als andere geschiedkundige bronnen en alles elimineert
wat (ogenschijnlijk) niet wordt bekrachtigd door andere bronnen, gooit met het
badwater het kind weg. Elk document heeft betekenis, ‘op voorwaarde dat men het
opsporingssysteem van deze betekenis reconstrueert’. Alles hangt af van het
opsporingssysteem dat wordt gehanteerd. Bij Pollak is dat dus identiteitsbeheer.
Toestanden en situaties waarin de identiteit problematisch wordt (grensen
overgangssituaties, bijvoorbeeld de puberteit) zijn uitverkoren onderzoeksobjecten
voor identiteitsonderzoek. Pollak benadert als eerste de kampervaring op die wijze
en maakt daarvoor gebruik van ooggetuigenverslagen. Dat is geen geringe verdienste.
Maar hij gaat ervan uit dat deze sociaal-psychologische benadering uitputtend is. Hij
reduceert zijn onderzoeksinstrument, de ego-documenten, tot zijn invalshoek,
identiteitsbeheer. Hij herleidt ze tot louter autobiografisch materiaal en dat is geen
geringe tekortkoming.
Alle autobiografische geschriften hebben vanzelfsprekend te maken met
identiteitsbeheer. En dat hebben ze des te meer als ze betrekking hebben op situaties
die de identiteit fel aantasten. Het lijdt niet de minste twijfel dat waarneming en
interpretatie door KZ-gevangenen, herinneringen en getuigenissen beïnvloed zijn
door identiteitsbeheer. Maar ego-documenten hebben nog vele andere functies. Een
goede illustratie bieden de twee ooggetuigenverslagen die Arthur Haulot in Dachau
heeft opgesteld. Zijn kampdagboek (J'ai voulu vivre, Vie Ouvrière, Bruxelles, 1987)
was niet direct tot buitenstaanders gericht, zijn kampverslag (Dachau, 1945,
heruitgegeven in 1985, Le Cri/Vander, Bruxelles) schreef hij speciaal voor outsiders.
Het dagboek was een instrument in de strijd voor het behoud van zijn identiteit, zijn
verslag is een politiek-humanitair-moreel document, een waarschuwing, een
instrument om herhaling te voorkomen.
De sterk persoonsgerichte invalshoek van Pollak brengt hem tot de conclusie dat
de wijze waarop gevangenen het kamp interpreteerden werd bepaald door de
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persoonsgebonden bronnen die ze konden aanboren om de situatie een beetje onder
controle te krijgen en hun identiteit herop te bouwen. Hij laat identiteitsbeheer zelfs
beginnen bij de ‘fysieke dimensies van het zijn’. Pas als de biologische en seksuele
functies verzekerd zijn, luidt het, kan de identiteit een intermenselijke dimensie
krijgen. Deze oeverloze uitbreiding van het identiteitsbegrip holt het uit en Pollak
vervalt dan ook soms in fraseologie.
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Vrouwenkamp birkenau
Ook zijn onderzoeksterrein heeft hij extreem beperkt. De aandacht wordt toegespitst
op ooggetuigenverslagen van overlevenden van Frauenkonzentrationslager (FKL)
Birkenau, zestien interviews en zevenentwintig ooggetuigenverslagen van vrouwen
die het overleefd hebben.
Pollak gaat ervan uit dat zijn verzameling compleet is, maar dat is ze geenszins.
Nu is volledigheid geen absolute voorwaarde voor geldige conclusies. Maar haar
belang stijgt naarmate de verzameling kleiner wordt. Een micro-sociologisch
onderzoek als dat van Pollak vereist een hogere volledigheidsgraad dan een onderzoek
naar kampverslagen in het algemeen.
Zijn verzameling wordt beperkt door taalgrenzen. Ooggetuigenverslagen van de
sterkst vertegenwoordigde groep in Auschwitz-Birkenau, de Polen, die niet in een
westerse taal werden vertaald ontbreken. Ook die vertaald of geschreven in het
Nederlands werden niet opgenomen (Myriam Blits, Auschwitz 13917,
Amsterdam/Brussel, 1961; Seweryna Szmagalewska, Rook boven Birkenau, Hoorn,
1964, Het wordt een mooie dag, Hoorn, 1965 en zelfs La Colère nous unit, Varsovie,
1955). Pollak had heel wat informatie over Poolse getuigenissen kunnen halen uit
het artikel van Tadeusz Iwaszko over ontsnappingspogingen uit FKL Birkenau (Hefte
von Auschwitz, nr. 18, begin vorig jaar in het Duits verschenen). Ik heb ook tevergeefs
gezocht naar de getuigenissen van Jenny Spritzer (Ich war Nr. 10291, 1946,
heruitgave: Darmstadt, 1980) en Giza Weisblum (in Yuri Suhl, They fought back,
New York, 1967), de vele getuigenissen verzameld door Lore Shelley (Secretaries
of Death New York, 1986), waaronder enkele van mannen die in het vrouwenkamp
gewerkt hebben, en de getuigenissen van vele overlevenden in een Poolse
TV-documentaire (Tödliche Romanze. Eine Liebe im KZ, Jacek Blawut en Michael
Szarnecki, begin vorig jaar uitgezonden door de Duitse televisie). En ongetwijfeld
ontsnappen ook aan mijn aandacht nog vele getuigenissen.
Pollak heeft niet eens alle door hem vermelde ego-documenten verwerkt.
Bijvoorbeeld het verslag van Nomberg-Przytyk, dat hij ook nog ten onrechte
onderbrengt bij de getuigenissen uit de jaren tachtig. Dat klopt voor de Amerikaanse
editie maar de oorspronkelijk Poolse getuigenis is van 1966. Ook het verslag van
Zywulska werd fout geklasseerd, de Franse versie van 1956 is gebaseerd op de Poolse
versie van 1949 (ook onvermeld blijft Zywulska's tweede boek over haar
kampervaring, L'eau vide, 1972). Dit is geen haarklieverij, Pollak deelt zijn bronnen
per lustrum in en verbindt daar verregaande conclusies aan.

Mala Zimetbaum
De getuigenissen van Wieslaw Kielar hadden niet mogen ontbreken. (‘Edek und
Mala’ in Hefte von Auschwitz nr. 5, 1962, en Anus Mundi, 1972, vertaald in vele
talen). Kielar heeft in het vrouwenkamp gewerkt en heeft samen met Edek Galinski
een vluchtplan uitgewerkt, maar Edek is met Mala Zimetbaum gevlucht, een Belgische
jodin die al in het kamp tot een legendarische figuur was uitgegroeid. De heroïserende
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film die enkele overlevenden van het vrouwenkamp in 1947 draaiden over Mala en
FKL Birkenau (Jakubowska Wanda, De laatste etappe) ontbreekt eveneens.
Pollaks beschouwingen over de betekenis van Mala Zimetbaum zijn, ten gevolge
van de onvolledigheid van zijn corpus en zijn toch te oppervlakkige bronnenanalyse,
diepzinnig maar vrij irrelevant. Zijn conclusie dat ooggetuigenverslagen vrij zijn van
elke vorm van heroïsering is fout. De verhalen over Mala bijvoorbeeld blinken uit
door heroïsering en romantisering (zie daarover Van Den Berghe, o.c., pp. 361-391,
413, 422, 432). Manifest onjuist is ook de stelling dat geen overlevende een
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aanklacht formuleert, dat ze niet proberen te mobiliseren voor een zaak en nergens
wraakgevoelens uiten. Elders vermeldt hij dat twee bronnen heroïserend zijn en dat
vijf andere oproepen tegen racisme, fascisme en antisemitisme.
Dat blijkt ook bij zorgvuldige lectuur van zijn bronnen. Een van die bronnen, Une
Française juive est revenue, de getuigenis van Suzanne Birnbaum, werd eind vorig
jaar herdrukt (Editions Hérault, Paris, 1989). Birnbaum schreef haar verslag direct
na de bevrijding en weidt herhaaldelijk uit over sterke haat- en wraakgevoelens die
de overlevingswil van vele overlevenden hebben gesterkt en die haar ook in 1945
nog bezielden.

Personen en extreme situaties
Pollak had, gezien zijn sterke focusering, bijkomende gegevens moeten verzamelen
over de getuigen, hun ervaringen voor en na het kamp. Dit soort informatie komt
wel aan bod in de analyse van drie interviews met overlevenden (over de andere
vraaggesprekken komt de lezer bitter weinig te weten).
Deze vraaggesprekken waren het die Pollak tot theoretische reflecties over
ooggetuigenverslagen brachten en zijn interesse wekten voor geschreven
ego-documenten. De ontstaansgeschiedenis van zijn onderzoek is de structuur
geworden van zijn boek. Daardoor komen persoons- en tijdsgebonden interpretaties
pas in het laatste deel aan bod, bijna als conclusie, terwijl ze een voor de hand liggend
uitgangspunt hadden moeten zijn. Een veel relevantere invalshoek dan de ervaring
van de onderzoeker is de ervaring van overlevenden. De aandacht wordt dan
gedwongen in de richting van situationele factoren, zoals verschillen tussen (delen
van) kampen, periodes, interneringscategorieën, relaties tussen gevangenen. Analyse
van die factoren leert dat verschillen in ervaring en interpretatie niet exclusief te
herleiden zijn tot persoonsgebonden bronnen waaruit gevangenen putten om hun
identiteit te reconstrueren. Ervaringen en interpretaties zijn steeds het gevolg van
een wisselwerking tussen persoonlijke en situationele factoren, maar in extreme
situaties wordt de situatie nogal eens doorslaggevend.
Pollak wordt dermate in beslag genomen door de vraag hoe de getuigen de
werkelijkheid en hun ervaring sociaal inkaderen, of ze in individuele of in
groepstermen denken, dat hij een aantal merkwaardige punten van overeenkomst
tussen de levensgeschiedenissen niet in rekening brengt. De drie geïnterviewde
vrouwen behoorden tot een geassimileerd joods gezin uit de betere sociale milieus,
kregen een voor die jaren voor vrouwen uitzonderlijke scholing, leidden een
beschermd bestaan maar moesten door omstandigheden op vrij jonge leeftijd op
eigen benen leren staan. Veel te weinig aandacht ook gaat naar het feit dat ze alle
drie opklommen in de machtshiërarchie die onder gevangenen bestond en naar de
wijze waarop die wat minder slechte kamppositie hun waarneming en interpretatie
heeft beïnvloed.

Machtspositie in het kamp
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Pollak besluit dat gevangenen zichzelf konden blijven door hun fysieke, relationele
en intellectuele bronnen aan te spreken. De ingrijpende ‘attitude-change’ nodig om
als ‘gewone’ gevangene te kunnen overleven, komt bij Pollak niet aan bod. Dat heeft
waarschijnlijk te maken met het feit dat twee derde van de door hem geraadpleegde
getuigen niet tot het kampproletariaat behoorde, terwijl toch 90% van de gevangenen
tot dit ‘plebs’ behoorde. Deze arepresentativiteit is Pollak niet ontgaan, hij heeft er
gewoon geen rekening mee gehouden.
In mijn hierboven vermelde studie over KZ-ooggetuigenverslagen ligt de klemtoon
op machts- en statusverschillen tussen gevangenen en hun effecten op
overlevingskansen, ‘attitude-change’, kampbeeld en getuigenis. Pollak kent
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mijn onderzoek en we hebben enkele keren van gedachten kunnen wisselen. Dat
mijn boek in het Nederlands geschreven is, had geen onoverkomenlijke hinderpaal
mogen zijn, Pollak is Oostenrijker van geboorte en het Duits verschilt niet
hemelsbreed van onze taal. Het is bijzonder jammer dat hij niet heeft voortgebouwd
op mijn onderzoek, dat hij niet geleerd heeft uit de fouten en tekortkomingen. In
plaats van zijn conclusies tot dé kampervaring uit te breiden had hij dan kunnen
verklaren waarom zijn verzameling zo sterk afwijkt van de meer dan honderd egodocumenten over nazi-kampen die ik heb geanalyseerd.
L'expérience concentrationnaire is desalniettemin een belangwekkend en erudiet
boek, met boeiende, soms geniale invalshoeken, inzichten en conclusies, maar die
worden dus niet in een bredere context geplaatst.

Een nieuw getuigenismotief
De in de jaren tachtig sterk aangezwollen weerklank op de Holocaust-ontkenning
heeft een nieuw getuigenismotief opgeleverd, getuigen over de werkelijkheid van
de gaskamers. In dat kader worden ook veel getuigenissen herdrukt. Bijvoorbeeld
het verslag van André Rogerie over zijn lotgevallen in acht nazi-kampen (Vivre c'est
vaincre, Hérault, Paris, eind 1988). Deze jonge kandidaat-officier werd midden 1943
opgepakt toen hij zich bij het Franse leger in het buitenland wilde voegen. In 1946
gaf hij zijn getuigenis in eigen beheer uit, ter nagedachtenis van zijn collega's
aspirant-officieren die het kamp niet hadden overleefd. Gaskamers en vergassingen
speelden daarbij geen rol en Rogerie vermeldt ze alleen terloops, bijna als een fait
divers. Een bevriende gevangene die werd ingeschakeld bij de afbraak van de
gaskamers had hem een gedetailleerde beschrijving gegeven.
Uit het ooggetuigenverslag van Rogerie blijkt dat hij weinig belangstelling had
voor het lot van joden. Hij kan er dus bezwaarlijk van worden verdacht dat lot
overdreven te hebben. Zijn oprechte en ongekunstelde getuigenis bevat wat bruikbare
informatie, maar het lezen was een opgave. Het boek is chaotisch, het staat vol
herhalingen, onnodige details en niet nader verklaarde begrippen uit het kampjargon.
Ook het chauvinisme en de hoogdravende stijl werken op de zenuwen.
In de strijd tegen de Holocaust-ontkenners gaf Rogerie ook de reeds vermelde
getuigenis van Suzanne Birnbaum uit. Deze Franse jodin begon in januari 1944 een
lijdensweg door Birkenau en Bergen-Belsen. Haar verslag lijkt wel ter plekke
geschreven. Het besef dat ‘geen enkele regisseur het ooit zal kunnen uitbeelden’
heeft gezorgd voor een levensecht verhaal. Ze beschrijft haar ervaringen zoals ze die
onbegrijpend heeft ondergaan. Vervreemding, angst en afgronddiepe eenzaamheid
worden daardoor invoelbaar. Ze hanteert een directe stijl, vraagt om inleving en
schept de mogelijkheid daartoe. Als lezer volg je de weg die ze, werkelijk met de
moed der wanhoop, heeft afgelegd. Tenminste als je je niet aan de lectuur onttrekt.
Vele scènes snoeren de keel dicht. Bijvoorbeeld de reacties van gevangenen na een
selectie voor de gaskamers. Zij die aan de selectie ontkomen waren, durfden hun
onfortuinlijke lotgenoten ternauwernood aankijken. Ze stikten bijna van verdriet,
spijt en woede over zoveel onrechtvaardigheid en machteloosheid. Maar de
ongelukkigen bestormden hen met vragen over wat er met hen zou gebeuren, en zij,
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de ‘geredden’, logen eensgezind. Ze probeerden te troosten, deelden die laatste nacht
hun schamel ‘bed’ met hen.
Birnbaum was een van die uitzonderlijke gevangenen die overleefden dank zij
hun moed, onbuigzame fierheid en woedende verontwaardiging. Bijzonder aan haar
verslag is ook de aandacht die ze besteedt aan het alledaagse leven van de gevangenen
en de aangrijpende tederheid waarmee dat gebeurt.
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Ook Habiter les ténèbres van Fred Sedel (Métailié, Paris, 1990) werd heruitgegeven
om de ontkenners de mond te snoeren. Sedel, een Frans-joodse arts, getuigde
oorspronkelijk omwille van de catharsis en omdat hij een van de weinigen was die
het had overleefd én erover kon schrijven. Via een krachtige, beeldrijke taal roept
hij de kampsfeer zo beeldend op dat haar onvatbaarheid begrijpelijk wordt.
Sedel dankt zijn overleving voor een groot stuk aan het feit dat hij arts was. Artsen
konden de SS nog van nut zijn en werden doorgaans gespaard. Daardoor zijn medici
oververtegenwoordigd onder de overlevenden en onder de getuigen. Merkwaardig
aan het verslag van deze arts is hoe zijn beroep zijn waarneming heeft bepaald. Hij
heeft vooral oog voor de toestand van het lichaam, zijn uitputting, wonden en ziekten.
Hij verbaast zich over de enorme weerstand tegen ongekende ziekten in ondenkbaar
geachte omstandigheden. In het kamp dacht hij in calorieën. De energiewinst van
een slok ersatzkoffie woog hij af tegen het energieverbruik nodig om die door geduw
en getrek met andere uitgehongerde gevangenen te bemachtigen. Hij beschrijft
hartverscheurend de bijna fysieke overlevingsdrang, analyseert de lichaamstaal, de
wijze waarop het lichaam bericht over zijn schrikbarende aftakeling.
Ooggetuigenverslagen zullen de Holocaust-ontkenning geen halt toeroepen.
Twijfelaars en ontkenners zijn moeilijk of niet te overtuigen, hun scepsis is minder
het gevolg van gebrekkige kennis dan van diepte-psychologische en politieke
motieven. Belangrijker is dat de ontkenning nieuwe uitingsmogelijkheden biedt en
dat verscheidene ‘documents humains’ die te weinig aandacht hebben gekregen, nu
worden herdrukt.

Eindnoten:
1 Artikel 2.4 van het Uno-handvest verbiedt zowel gebruik van geweid als de bedreiging ermee.
De enige uitzondering vindt men in artikel 51: geweld mag worden gebruikt in uitoefening van
het individuele of collectieve recht op zelfverdediging. Er mag bovendien slechts geweld worden
gebruikt in geval van een gewapende overval tegen een lid van de Verenigde Naties. Op grond
van deze artikelen kan men van oordeel zijn dat de oorlog tegen Irak gerechtvaardigd was.
Koeweit mag geweld gebruiken om zich tegen de Iraakse aanval te verdedigen en mag daarbij
een beroep doen op andere leden van de Verenigde Naties.
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Boeken
Filosofie
Filosofen van het hedendaags liberalisme, P.B. Cliteur & G.A. van der
List (red.), Kok Agora, Kampen, 1990, 156 pp., BF. 550.
In 1988 publiceerde het wetenschappelijk instituut van de Nederlandse liberale partij
VVD een beginselrapport met de titel Liberalisme, een speurtocht naar de filosofische
grondslagen. Het rapport werd door de politieke commentatoren slecht ontvangen,
omdat men er weinig substantieel politiek denken in vermocht te ontwaren en de
VVD haar imago van intellectueel vederlicht pragmatisme en zeer welbegrepen
eigenbelang alleen maar leek te bevestigen. Die kritiek heeft het bureau er niet van
weerhouden in het verlengde van dit rapport een bundeltje uit te brengen met
portretten van de hedendaagse denkers die het tot zijn belangrijkste inspiratoren
rekent. Wellicht meent men het liberalisme hiermee in de publieke beeldvorming
wat meer intellectueel cachet te geven. Bescheidener is men er, gezien de inleiding
van de samenstellers, niet op geworden. Het liberalisme heeft volgens beiden geen
serieuze ideologische rivalen meer en het huidige politieke debat is voornamelijk
een interne liberale aangelegenheid geworden, waarbij de meningsverschillen
hoogstens die tussen een ‘socialere’ en een meer ‘libertaire’ vrijzinnigheid betreffen.
De moderne democratie zou, met andere woorden, inmiddels al lang integraal tot het
liberale gedachtengoed zijn bekeerd, al kunnen sommige groepen het nog altijd niet
over hun hart verkrijgen hun failliet toe te geven. Dat laatste is echter volgens de
samenstellers onmiskenbaar: het blijft verbazingwekkend ‘dat het liberalisme kennelijk
tot een intellectuele presentatie in staat is en de sociaal-democratie en
christendemocratie niet’. Dat zijn niet alleen boude beweringen, ze gaan ook voorbij
aan het feit dat het liberalisme zelf met zijn grondslag nog lang niet ‘klaar’ is. Want
hoe eminent de zeven hier gepresenteerde denkers (Hayek, Popper, Aron, Rawls,
Nozick, Dahrendorf en Berlin) ook mogen zijn, dat er van een samenhangende, en
vooral sluitende politieke theorie bij hen nog lang geen sprake is, maken de
afzonderlijke portretten wel overduidelijk. Hoe moeilijk de strijd om een dergelijke
rigoureuze grondslag is, blijkt uit de impassen waarin de meest radicale onder hen,
Robert Nozick, verzeild raakt in zijn verdediging van de nachtwakersstaat. Juist de
verhouding tussen individu en collectief, en daarmee de grondslag van een politieke
orde, kan bij hem niet op overtuigende wijze worden gefundeerd. Verwonderlijk is
het misschien niet dat veel van de hier gepresenteerde theoretici hun denken zo
fragmentarisch hebben ontwikkeld. Van een samenhangende politieke theorie is bij
Popper, Aron en zelfs Hayek en Dahrendorf nauwelijks sprake. Voor sommige
liberalen zal dat wellicht een pluspunt zijn; een zekere beduchtheid voor systeembouw
behoort tot de meer sympathieke trekken van het liberalisme. Toch zal men zich
daarbij niet kunnen onttrekken aan Berlins hartstochtelijk en moeilijk te weerleggen
pleidooi voor het eigen speelveld van de politiek. Slechts tegen de grootste gevaren
kan dat worden prijsgegeven aan een technocratische interpretatie van het
landsbestuur, die het stadium van de politieke beslissing achter zich meent te hebben
gelaten. In hun eigen tevredenheid lijken de samenstellers van deze bundel zich van
deze eis nauwelijks bewust, evenmin als van de fundamentele vragen waarmee het
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liberale project nog altijd (en wellicht nu meer dan ooit) te worstelen heeft. Dat maakt
deze rommelige en nogal gemakzuchtig geschreven bundel eerder tot een decoratief
relatiegeschenkje voor de eigen achterban dan tot een stimulerend handboek voor
de politieke discussie van de komende jaren. Dat het liberalisme niet tot iets beters
in staat zou zijn, laat zich nauwelijks denken. Maar daarvoor is wel het inzicht
onontbeerlijk, dat er in het politieke debat waarachtig nog wel enkele fundamentele
problemen bestaan.
Ger Groot
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Godsdienst
Jezus mysticus. Naar het herontdekte Tomasevangelie, vertaald en toegelicht
door Ferdinand Cuvelier, DNB/Uitgeverij Pelckmans, Kapellen, 1990,
190 pp. (verspreiding voor Nederland: J.H. Gottmer, Haarlem).
Aan het einde van 1945 werd in de buurt van Nag Hamadi, in Zuid-Egypte, waar in
de vierde eeuw het kloosterleven sterke impulsen heeft gekregen, een grote stenen
kruik opgegraven waarin zich een groot aantal (ca. 50) in het Koptisch geschreven
tractaten bevonden, bijeengebonden in dertien leren banden. Temidden van deze
veelal gnostische geschriften trof men ook een verzameling aan van 114 korte
uitspraken van Jezus, waarvan er verscheidene niet bekend waren uit de vier canonieke
evangelies uit het Nieuwe Testament. De nieuwe ontdekking heeft onder de naam
‘Evangelie van Thomas’ de gemoederen danig beziggehouden. Sensatie was daarbij
niet van de lucht, want wellicht had men hier een verzameling uitspraken van Jezus
ontdekt die eerder in circulatie zijn gekomen dan de vier evangelies zelf. De
wetenschappelijke wereld is overigens verdeeld over de vraag of dit zgn.
Thomas-evangelie nu wel of niet als gnostisch moet worden gekenschetst.
Verscheidene geleerden spreken liever van ascetisch (zie R. van den Broek, De taal
van de Gnosis, Baarn, 1986, p. 18).
De in Vlaanderen nogal bekende relatietherapeut Ferdinand Cuvelier heeft - na
een periode van windstilte - thans een studie gepubliceerd waarin hij nadrukkelijk
aandacht vraagt voor de ware boodschap van dit apocriefe evangelie. Die boodschap
zou namelijk ouder en meer Jezus-getrouw zijn dan de vier evangelies die in het
Nieuwe Testament zijn opgenomen. Volgens Cuvelier heeft Thomas - die hij overigens
ziet als een zusterziel van Jezus (!) - bij voorkeur de gezegden geselecteerd die Jezus
laten zien als een mysticus. Die meer authentieke Jezus zou ons dan voortdurend
confronteren met de ‘binnenkant’ en de ‘buitenkant’ van zowel ons zelf als van onze
relaties.
Ik ben om verschillende redenen niet erg gelukkig met dit nieuwe boek van
Cuvelier. Vanzelfsprekend heeft een auteur het volste recht om de 114 logia
(uitspraken) van Thomas te becommentariëren op een wijze die hem noodzakelijk
en verantwoord voorkomt. Cuvelier doet dit - om te beginnen - echter op een
thematische wijze. Hij ordent daartoe de logia in veertien thematische clusters. Groot
bezwaar daarbij vind ik dat de volgorde waarin de 114 logia binnen het
oorspronkelijke document voorkomen volledig teloorgaat. Niet zelden wordt een
logion zelfs in twee of meer delen geknipt, om het bij de diverse thema's te kunnen
onderbrengen. Zo wordt bijvoorbeeld uitspraak 6 in twee delen gesplitst, waarbij de
tweede helft samen met logion 5 wordt besproken op pp. 39-40. De eerste helft van
uitspraak 6 vindt de lezer echter pas op bladzijde 134 toegelicht! En dat is in dit geval
zéér opvallend, aangezien logion 5 en 6b juist het structurele kader, het frame vormen
voor de uitleg van 6a. Op soortgelijke wijze kan men zich afvragen waarom
bijvoorbeeld logion 21 achterstevoren wordt geciteerd en becommentarieerd (pp.
95-95). M.i. is er onvoldoende reden toe. Een en ander wordt door C. verdedigd met
de mededeling dat ‘... de opeenvolging van deze 114 gezegden louter toevallig blijkt
te zijn’ (26). Waaruit dat dan moet blijken blijft echter duister. Om de gevolgen van
zijn thematische ordening nog enigszins te neutraliseren heeft de auteur achter in het
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boek een lijst opgenomen die het lezen van de 114 logia in de juiste volgorde mogelijk
maakt (pp. 180-181).
Veel ernstiger dan de thematische aanpak is voor mij een ander facet in deze studie.
Ik vraag mij namelijk in alle ernst af of het door Cuvelier geschetste beeld van het
jodendom ten tijde van Jezus - zowel historisch als theologisch - wel correct genoemd
mag worden. Na de diepgaande studies die er in de afgelopen decennia juist op dit
gebied zijn geschreven zet ik grote vraagtekens bij de typering van de religiositeit
die Cuvelier in Jezus' dagen meent te kunnen en mogen omschrijven als ‘burgerlijk
pietluttig,... levenloos,... verschrompeld tot uiterlijkheden’ (32). En ook de karikatuur
van de Farizeeën is niet terecht. Zonder hen was er van het jodendom
hoogstwaarschijnlijk niets bewaard gebleven! De Farizeeën zijn door de vier
evangelisten tot op zekere hoogte ‘misbruikt’ en Cuvelier lijkt mij van die - bovendien
nog anachronistische - presentatie een duidelijk slachtoffer. Ook blijkt de auteur
helaas niet op de hoogte van de gangbare joodse terminologie, wanneer er sprake is
van het ‘Rijk der hemelen’. Hij beschouwt dit als ‘een extern gesitueerd hemelrijk’
(31). Daar is echter geen sprake van. In joods religieus spraakgebruik is het gewoonte
om zoveel als
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mogelijk was (is) de naam ‘God’ te vermijden. In plaats ervan zet men dan bij
voorkeur het woord ‘hemelen’. Met ‘rijk der hemelen’ wordt dus niets anders bedoeld
dan het ‘Rijk Gods’, dat naar goed bijbels gebruik juist niet ver weg is, maar ‘midden
onder U’, hier op aarde! De lezer zal naar ik hoop begrijpen waarom ik bij deze het
advies geef deze publikatie maar ongelezen te laten.
Panc Beentjes

Vier talmoed lessen, Emmanuel Levinas, Gooi en Sticht, Hilversum, 1990,
143 pp., f 29,50 (verspreiding in België: Liprobo, Mechelen, BF. 590).
De oorspronkelijke, Franstalige uitgave van dit boek dateert reeds uit 1968. Dat er
nu pas een Nederlandstalige editie van verschijnt is, naar ik meen, niet anders dan
het logische uitvloeisel van de sterk toegenomen belangstelling die het denken van
deze joodse wijsgeer de laatste tien jaar ten deel is gevallen.
De vier in deze band gebundelde Talmoed lessen geven de tekst weer van
voordrachten, gehouden van 1963 tot 1966, op de symposia van joodse intellectuelen
die de Franse sectie van het Joodse Wereldcongres vanaf 1957 ieder jaar in Parijs
organiseert. Op een heel eigen manier geeft Levinas uitleg van een door hem gekozen
passage uit de Talmoed - een in de 7e eeuw schriftelijk gecanoniseerde tekst van
eeuwenlange mondelinge uitleg en discussies - die naar zijn inzicht iets wezenlijks
bijdraagt aan het jaarlijkse thema van het symposium: vergeving; de verzoekingen
van het jodendom; het beloofde land; de noodzaak van het jodendom.
Een compliment verdient mevr. C. Quené, docente filosofiegeschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam, die dit werkje uitstekend heeft vertaald. Als klein detail
vraag ik mij wel af of het begrip ‘lessen’ in de titel wel een adequate weergave is
van het oorspronkelijke ‘lectures’; heeft dat niet een wat bredere connotatie? Voor
wie zich eens op de hoogte wil stellen van Levinas' werkzaamheid als
Talmoed-uitlegger is dit boekje zeer zeker te verkiezen boven diens in 1989 bij
dezelfde uitgever verschenen Aan gene zijde van het vers (zie Streven, juli 1990, pp.
953-954) dat eveneens over de Talmoed handelt.
Panc Beentjes

Voor de achtste dag. Het Oude Testament in de eredienst; een bundel
opstellen voor prof. Dr. J.P. Boendermaker, Kees van der Horst, Dirk
Monshouwer, Gerben H. Westra, Kok, Kampen, 1990, 342 pp., f 45.
Op 29 juni 1990 werd aan de Lutherse hoogleraar Boendermaker bij gelegenheid
van diens 65e verjaardag door collega's, vrienden en (oud-)leerlingen een feestbundel
aangeboden, waarin liefst 37 artikelen staan opgenomen die alle de grote passie tot
inzet hebben waarmee Joop Boendermaker als hoogleraar liturgiek en als bezielende
motor achter het oecumenisch leesrooster in Nederland (en Vlaanderen) ijvert voor
het Oude Testament in de eredienst. Gerubriceerd in zeven (!) paragrafen (de tekst;
de lezing; de uitleg; het feest; het lied; de praktische zin; het werk) wordt heel het
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intrigerend scala van de liturgie bestreken. Niet alleen worden bijbelpassages
geactualiseerd op hun gebruik in de liturgie van zowel Israël als de kerk, ook vindt
men nieuw gecomponeerde liederen en gedichten, alsmede ontwerpen voor
alternatieve diensten. Het boek is zeker niet alleen een geslaagd verjaardagscadeau
voor de jubilaris, het verdient een groter publiek van lezers én gebruikers. En uit het
felicitatieregister dat achterin is opgenomen valt af te lezen dat er al vele in ons
taalgebied rondlopen.
Panc Beentjes

De tempel van jeruzalem. Beeldvorming door de eeuwen heen, Tj. Bijlsma
e.a., Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem, 1990, 152 pp., ca. f 17,50.
In het Bijbels Museum te Amsterdam (Herengracht 366) bevindt zich
hoogstwaarschijnlijk de grootste collectie modellen en maquettes van de tempel van
Jeruzalem. Onlangs nog is een uit plexiglas vervaardigd exemplaar in de collectie
opgenomen. Dit volgens de nieuwste exegetische inzichten (M.J. Mulder) door de
kunstenaar Ben Hoezen ontworpen schaalmodel dwingt respect af, met name vanwege
zijn geraffineerde lichtval. Het Heilige der Heiligen is - ondanks het doorzichtige
plexiglas - in volkomen duisternis gehuld; het poortgebouw daarentegen straalt van
licht.
De feestelijke tentoonstelling van dit nieuwste schaalmodel is vergezeld gegaan
van een lezingen-cyclus die zowel de geschiedenis van de Jeruzalemse tempel en
zijn (ar-
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chitectonische, historische) problemen beschrijft als de geschiedenis van de permanent
in dit museum tentoongestelde modellen in kaart brengt. In een zeer overvloedig
geïllustreerd boek kan men al deze intrigerende facetten thans nog eens rustig
bestuderen. Bovendien wordt erin aandacht geschonken aan de eredienst in de tempel
en de verbanden met de christelijke eredienst en het kerkgebouw. Tevens wordt een
verrassend nieuw licht geworpen op een aantal bijbelteksten die de Jeruzalemse
tempel beschrijven, terwijl ook de nieuwste archeologische vondsten erin zijn
verwerkt. Een boek dus dat zeer de moeite waard is. En wie de schaalmodellen eens
met eigen ogen mocht willen bekijken: op maandag is het Bijbels Museum gesloten.
Panc Beentjes

Geschiedenis
Amsterdam au temps de spinoza. Agent et liberté, Henry Méchoulan, PUF,
Parijs. 1990, 277 pp.. FF. 160.
De titel van dit boek herinnert onwillekeurig aan Zumthors studie La vie quotidienne
en Hollande au temps de Rembrandt uit 1959 en doet in eerste instantie vermoeden
dat het hier om een boek over Spinoza gaat, gesitueerd in zijn historische context en
leefmilieu. Maar reeds de eerste pagina's van het boek maken duidelijk dat het hier
eerder gaat om een historische studie van de stad Amsterdam in de 17e eeuw, waarin
Spinoza hoogstens als één van de vele medespelers opduikt. De historische oriëntatie
van het boek is echter allerminst willekeurig. Ze wordt gedragen door de stelling dat
geld en vrijheid niet alleen samengaan of (zoals in het 17e eeuwse Amsterdam) de
facto zijn samengegaan, maar dat de een de ander ook nodig heeft. Enerzijds is
vrijheid een apriori voor de goederen- en geldhandel, aldus Méchoulan, en anderzijds
wordt de vrijheid versterkt door de triomf van de handel. De handel vraagt om een
vrije circulatie en vrije contacten, en daarnaast om de grootst mogelijke veiligheid,
die alleen een vrij bewind kan garanderen.
Woekerend met de mogelijkheden van de beschrijvende geschiedenis, tracht
Méchoulan in dit boek deze stelling te onderbouwen. Daartoe draagt hij geen nieuwe
gegevens aan, noch maakt hij op vernieuwende wijze van het reeds bekende gebruik,
maar grijpt naar wapens die in principe weinig met wetenschappelijke
geschiedschrijving van doen hebben: suggestieve overtuiging en ideologie. Op die
manier wordt elk historisch gegeven als bevestiging van de basisstelling aangewend:
niet alleen de strijd van de Lage Landen tegen de koning van Spanje (geschilderd in
de meest schrille kleuren van de ‘zwarte legende’), maar ook ogenschijnlijk
onverenigbare elementen als de strijd tussen Arminianen en Gomaristen, de
terechtstelling van Oldenbarnevelt en de exploitatie van de Indonesische archipel
door de VOC.
In principe is Méchoulans these volstrekt legitiem, al valt in deze neo-liberale
tijden een zeker wantrouwen moeilijk te onderdrukken. Ook dan dient deze echter
op een rigoureuzer wijze te worden getoetst dan in dit boek gebeurt. Dat neemt niet
weg dat het enkele fraaie voorbeelden van beschrijvende geschiedenis bevat, vooral
in de hoofdstukken over de diverse godsdienstige milieus in Amsterdam, de

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

verbreiding van de druktechnieken en de pers, de organisatorische opbouw van de
VOC en de pagina's over het gevangeniswezen, vooral die over het Rasphuis.
Charo Crego

Milena, Margareta Buber-Neumann, Collins Harvill, London. 1990. £5.95.
Grete Thüring was achtereenvolgens gehuwd met de zoon van de joodse filosoof
Martin Buber en met Heinz Neumann, een leidende figuur in de Duitse
communistische partij in de jaren dertig en een fel tegenstander van Stalin. Neumann
werd in de periode van de showprocessen in de val gelokt en terechtgesteld in de
Sovjetunie. Margareta Buber-Neumann, zoals Grete Thüring zich van dan af noemde,
was haar echtgenoot gevolgd. Ze werd in juni 1938 gearresteerd, veroordeeld tot vijf
jaar dwangarbeid en op transport gesteld naar Siberië. In december 1939 werd ze in
het kader van het Duits-Russisch niet-aanvalsverdrag uitgeleverd aan de nazi's die
haar uiteindelijk opsloten in het Frauenkonzentrationslager Ravensbrück. Daar leerde
ze Milena Jesenská kennen. Het was liefde op het eerste zicht. Die vurige
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vriendschap werd een openlijk protest tegen de vele vernederingen en hielp hen de
ondraaglijke werkelijkheid te verslaan.
Milena zag het belang van Margareta's belevenissen onder twee dictators in en
overtuigde haar ervan dat ze die later moest optekenen. Margareta's getuigenis
verscheen in 1948 maar, anders dan gepland, heeft ze het boek alleen moeten
schrijven, Milena was midden 1944 in Ravensbrück omgekomen. Eind jaren zestig
publiceerde Margareta haar boek over Milena, Kafkas Freundin. Het overlijden van
Margareta in 1989 was de aanleiding voor een herdruk van de Engelse vertaling van
dat schitterend boek.
Milena Jesenská groeide op in het milieu van de Praagse bourgeoisie. Ze was
intelligent, opstandig, wispelturig en aantrekkelijk. In het bruisende Praag van de
jaren twintig werd ze middelpunt van een generatie Duitstalige Tsjechische schrijvers
en kunstenaars. Zelf schreef ze ongewone artikelen over mode en binnenhuisinrichting.
De nationaalsocialistische dreiging maakte haar politiek bewust. Ze ging in het verzet,
gedreven als steeds. Zoals vele linksgezinden, ook Buber-Neumann, geloofde ze
heel even dat alleen de Sovjetunie en het communisme het politieke tij konden keren.
In Ravensbrück viel Milena op door haar ongebroken geest en ongedwongen houding.
Ze was zeer geliefd bij haar medegevangenen, de communisten uitgezonderd.
Buber-Neumann heeft wat Milena haar in Ravensbrück heeft verteld aangevuld
met informatie uit de dagboeken van Franz Kafka en zijn prachtige brieven aan
Milena. Dat leverde een ontroerend beeld van de mens Kafka op, iemand die geen
vat kreeg op de dagdagelijkse realiteit en leefde in een wereld vol onzichtbare
demonen. Dit boeiend boek biedt ook nog veel ongebruikelijke maar relevante
informatie over het dagelijkse leven in Ravensbrück. Storend is alleen de begrijpelijke
maar toch wat overdreven idealisering van de ongetwijfeld uitzonderlijke Milena.
Gie Van Den Berghe

Nationalisme, antisemitisme et fascisme en france, Michel Winock, Seuil,
Paris, 1990.
De wordingsgeschiedenis van het nationalisme als ideologie wordt geanalyseerd aan
de hand van de politieke evolutie in Frankrijk sinds de tweede helft van de negentiende
eeuw. De auteur onderscheidt twee vormen van nationalisme. Een open nationalisme
gericht op de natie. Een doctrine die openstaat voor allen en de soevereine staat als
expressie van de volkswil tot kern heeft. Het gesloten nationalisme is gericht op volk
en ras en steunt niet op de algemene wil. Het gaat om ‘interne bevrijding’, bevrijding
van het parlementair regime dat als boosdoener wordt aangewezen. Deze ideologie
van ‘eigen volk eerst’ leverde de demonologie van extreemrechts. Tussen beide
doctrines bestaat geen ondoorlaatbaar schot, tot de eeuwwisseling (Dreyfus-affaire)
vloeiden beide vormen in elkaar over, rechts en links vonden er zich in terug, met
antisemitisme als verenigende factor.
Het moderne antisemitisme kwam tot ontwikkeling in het derde deel van de vorige
eeuw. In Duitsland en Oostenrijk, maar de eerste grote golf werd ingeluid door
Edouard Drumont met La France Juive (1886). Drumont vertelde niet veel nieuws
maar hij versmolt de religieuze, sociale en politieke bronnen van de anti-joodse
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passie. Het christelijk antisemitisme, het judeofoob antikapitalisme van de volkse
en socialistische klasse en de racistische antropologische theorieën geraakten voor
het eerst met elkaar verbonden.
Het gesloten nationalisme steunt op een pessimistisch mens- en wereldbeeld dat
wordt geactiveerd in periodes van economische, politieke en sociale onzekerheid
(industrialisatie, urbanisatie, laïcisering, opkomst arbeidersbeweging). Angst voor
verandering haalt het dan, het vreemde en nieuwe wordt afgedaan als decadentie.
Deze behoudsgezindheid komt tot uiting in geweeklaag over demografische terugval,
individualisme en zedenverwildering. Het pleidooi voor herstel van vroegere waarden
mondt uit in de roep naar een krachtige leider, een redder in nood die ‘zegt wat allen
denken’, die de Augiasstal zal uitmesten en het volk zijn rechtmatige stem zal
terugschenken (Boulanger, Pétain, Poujade, Le Pen). De natie wordt gedefinieerd
door eliminatie van indringers, joden, immigranten en revolutionairen. Het racisme,
‘l'idéologie de la différence’, scheert hoge toppen.
Het verval van de linkse utopieën vergroot de onzekerheid. Het woord is sinds
goed een decennium terug aan onheilsprofeten, verkondigers van simplistische
samenzweringstheorieën met als heilbrengend middel de terugkeer naar de nationale
bronnen. De andere politieke partijen hebben nog geen ant-
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woord op deze problemen en het heroplevend nationaal-populisme.
Dit erudiete boek is een verzameling van niet gesynthetiseerde artikelen. Dat
resulteert in vele herhalingen en onoverzichtelijkheid. De lezer doet er goed aan te
beginnen met de laatste hoofdstukken, de portretten van politieke figuren (Boulanger,
Céline, Bernanos) en de bespreking van de Dreyfusaffaire.
Gie Van Den Berghe

Te gek om los te lopen? Collocatie in de 18e eeuw, C. Lis & H. Soly, Brepols,
Turnhout, 1990, 242 pp.
Catherina Lis en Hugo Soly doceren geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel
en zijn internationaal gekend als geëngageerde geschiedschrijvers van de sociale
toestand van de Europese bevolking vanaf de Middeleeuwen. In hun nieuwste
publikatie Te gek om los te lopen? beschrijven zij het fenomeen ‘collocatie’ gedwongen opsluiting - in de 18e eeuw.
Tot het einde van het Ancien Régime immers konden private personen ‘wangedrag’
als enig motief opgeven om een medeburger, al dan niet een familielid, te laten
colloceren. De bronnen vertellen in dit geval het verhaal van een ‘ongeregeld leven’,
van rebelse jongeren, overspelige vrouwen, dronkelappen en andere personen met
een moreel afkeurbaar gedrag. Verlichte geesten bestempelden collocatie als pure
willekeur en verwierpen het als zijnde in tegenspraak met het vrijheidsbeginsel. Pas
in 1850 bepaalde een wet dat collocatie gepaard moest gaan met een medisch attest
en dat de geneesheer bij een opname onmiddellijk de procureur diende te verwittigen.
Het stijgend aantal psychiatrische patiënten vanaf de 19e eeuw is grotendeels te
wijten aan deze medicalisering van ongewenst gedrag.
De auteurs proberen door nauwgezet (ook kwantitatief) onderzoek van 18e eeuwse
bronnen over collocatiedrama's uit Brussel, Antwerpen, Gent en Brugge de interactie
tussen de hoofdrolspelers te herhalen en door een multidisciplinaire benadering
variaties in de tolerantiedrempels te verklaren.
In de bestudeerde steden was collocatie een instrument tot ‘disciplinering’ van
verwanten die over de schreef gingen. De aftakeling van de beschermende structuren
en de druk op de stedelijke samenleving staat in verband met het oplopende aantal
collocaties naar het einde van de eeuw toe. ‘De jeugd, in het bijzonder de mannelijke
jeugd, kwam eveneens onder grote druk te staan, want enerzijds diende zij al in een
vroeg stadium loonarbeid te verrichten en anderzijds moest zij steeds langer wachten
om een eigen, zelfstandig bestaan uit te bouwen (...) Hun ongenoegen richtte zich
niet alleen tegen de eigen ouders, maar ook tegen de gezagsrelaties in het algemeen.
Baldadigheid, vandalisme en vermogenscriminaliteit waren de uitdrukkingsvormen
van een revolterende jeugd, die het heden als zinloos ervaarde, omdat zij geen
toekomstperspectief had’ (pp. 216-217).
In de epiloog Macht en onmacht corrigeren Lis en Soly de visie van Michel
Foucault die collocatie plaatst in een steeds complexer wordend geheel van controle
en dwang en in een permanent continuüm van machtspolitiek. Collocatie is echter
veel meer dan een eendimensionaal proces en de gebruikte strategieën zijn afhankelijk
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van samenleving tot samenleving en van de plaats die een groep in het sociale netwerk
inneemt. Boeiende, beklijvende maar niet gemakkelijke lectuur.
Erik De Smet

Mens en maatschappij
Vlaanderen op een kruispunt. Rapport van de Club van Leuven, Lannoo
/ Universitaire Pers Leuven, 1990, 271 pp., BF. 895.
Sinds het effect van de Club van Rome door vriend en tegenstrever naar waarde werd
geschat, is het stichten van clubs om globale analyses te publiceren erg populair
geworden. In Vlaanderen begroeten we na de Club van Antwerpen (Teksten voor de
21ste eeuw, EPO, Berchem) nu ook de club van Leuven. Die bestaat uit de heren A.
Alen, J. Billiet, D. Heremans, K. Matthijs, P. Peeters, P. van Rompuy en J. Velaers.
Samen bieden zij een lijvig rapport aan over de Vlaamse autonomie tegen de
achtergrond van de derde faze in de staatshervorming. Deze autonomie wordt belicht
vanuit drie perspectieven: sociologisch, economisch en staatsrechterlijk, waarna het
werk afgerond wordt met enige
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algemene (gemeenschappelijke?) conclusies over het federalisme.
Ik moet erkennen dat de lezing van dit rapport me onbevredigd liet, hoewel ik alle
respect heb voor de eruditie van de schrijvers. Ten eerste vind ik het steeds hinderlijk
wanneer men nalaat de naam van de auteurs te vermelden bij de verschillende
onderdelen, terwijl ik toch raden kan dat hoofdstuk 2 door Koenraad Matthijs en
hoofdstuk 3 door Jaak Billiet geschreven is (bij hoofdstuk 1 twijfel ik, maar dat heeft
ook niet zoveel om het lijf). Maar wie is de jurist die zo plastisch schrijft over de
Franstalige ‘smet’ op het homogene taalgebied, over ‘het eerste vuurwerk’ en ‘loflied’
voor Vlaanderen, en ‘het politieke gekonkelfoes’ om te besluiten met een gedicht
van Wies Moens (pp. 226-227)? Dat zal toch niet dezelfde auteur zijn als diegene
die het heeft over de ‘Dreikreisentheorie’ (p. 184) en ‘Dual Federalism’?
Indien dus uit de inhoud en de stijlverschillen zo duidelijk de hand van
verschillende auteurs blijkt, zou men dit beter expliciet vermelden, en zich niet achter
het vermeende collectief verschuilen.
Ten tweede, mis ik inhoudelijk enkele essentiële zaken. Als voor de Vlamingen
de culturele autonomie zo een centraal element is van hun streven naar een federaal
België, dan valt de sociologische component te mager uit. Daar vindt men een wat
ironische bespreking van de stereotypering van het Vlaamse (en Waalse, Belgische,
Brusselse) volk, en de bedenking dat de taal ‘heel het volk’ is, maar komt men er
niet toe om het gegeven ‘Vlaanderen’ eens ernstig cultuursociologisch aan te pakken.
Wat is Vlaamse cultuur nu eigenlijk, als men de stereotypen achterwege laat? Is het
een zelf-begoocheling of een collectieve identiteit? Wat betekent deze fictie of
identiteit in het netwerk van de Europese cultuur? De verdere bijdragen over
demografie en verzuiling zijn ad rem en herhalen de gekende data, maar kunnen deze
fundamentele hiaat niet opvullen. Zal Vlaanderen beter doen wat het zelf doet? Tot
nu toe niet...
Jef Van Gerwen

Langzame opmerkingen in een snelle tijd. Berichten uit Boedapest en
elders, György Konrád, Van Gennep, Amsterdam, 1990, 172 pp., BF. 490.
Meer dan wie ook geldt György Konrád in ons taalgebied als het boegbeeld van de
vreedzame politieke ommekeer in Hongarije. Die rol is hem echter door de
buitenwereld opgedrongen en berust grotendeels op misverstanden. Beroemdheid
streeft Konrád niet na, maar de geruchtmakende televisiereeks van Wim Kayzer
Nauwgezet en wanhopig maakte van hem een mediaster. Om de Hongaarse Havel
te worden, heeft hij zin noch aanleg; deze ernstige, kritische, genuanceerde man mist
de absolute gedrevenheid, het eenzijdige geloof in de heilige zaak, en bewaart afstand.
Dat blijkt duidelijk uit dit nieuwe boek, dat is samengesteld uit 18 essayistische
of journalistieke stukken die nog niet eerder gepubliceerd zijn, of al verschenen in
NRC Handelsblad en De Morgen. Tegenover de maatschappelijke stroomversnelling
plaatst Konrád de ‘langzame’ opmerkingen van de intellectueel: ‘Je mag overal
aanwezig zijn, maar wees een iemand, streef er ook in de toekomst naar een
privé-persoon te blijven, een bezoeker, die aankomt en weer opstapt’ (p. 7). Hij is
de man die vaststelt hoe de geschiedenis in zijn tijd heftige slingerbewegingen maakt.
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Als dissident was hij het slachtoffer van de beweging naar links, maar dat betekent
niet dat hij zonder voorbehoud mee beweegt in de andere richting: hij is niet te
corrumperen, behoudt in alle maatschappelijke omstandigheden zijn distantie,
integriteit en vlijmscherp inzicht. Hij weigert publieke functies en beklaagt zich
erover dat iedereen beslag op hem wil leggen. Enerzijds is hij geëngageerd: ‘wil ik
wel zo geobsedeerd naar het object kijken? Ja, dat wil ik’, maar ‘Ik neem niet meer
werk op mijn schouders dan ik in mijn eentje kan verrichten’ (p. 47).
In die afstandelijkheid laat hij zich niet inpalmen door de bevrijding van het
communisme; in het nieuwe Hongarije ziet hij hoe meelopers van toen nu het hardst
om vergelding roepen om hun vroegere lamlendigheid te doen vergeten, hoe de
middelmatigen ook in een nieuw systeem middelmatig blijven, hoe het oude
nationalisme en antisemitisme nieuwe kansen krijgen, hoe de opportunisten en de
nieuwe rijken de vruchten van de ommekeer plukken, hoe de massa zwijgt: ‘Het is
niet gemakkelijk de gewoonte om bang te zijn af te leren’ (p. 57).
Konrád hoopt, maar blijft de eeuwige dissident: hij houdt het hoofd koel, heeft
het uitvoerig over zijn familie en vrienden - il faut cultiver son jardin, meer dan ooit!
- en blijft met beide voeten op de grond. Daarin ligt zijn aantrekkingskracht, maar
ook zijn
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beperktheid: hoe boeiend ook zijn analyse is en hoe verdienstelijk ook zijn integere
houding was tegenover de communisten, uiteindelijk blijft hij een buitenstaander die
in het maatschappelijke krachtenveld geen echte rol speelt, en wiens verwachtingen
van een toekomst in ‘Middeneuropees’ verband wazig en irreëel overkomen. Konrád
registreert en ontleedt zeer boeiend, maar animeert te weinig. Of hebben we in deze
eeuw al te veel profeten gehad? Niettemin: zeer interessante lectuur.
Jaak De Maere

Worstelingen met de waarheid, Walter Janka, vert. M.W. Blok, Veen,
Utrecht/Antwerpen, 1990. 116 pp, BF. 360.
Walter Janka begon zijn beroepsleven als letterzetter in Chemnitz. Als zoon uit een
communistische familie was hij al jong actief in het partijwerk. Reeds als twintigjarige
verbleef hij in de gevangenissen en kampen van de nazi's. Hij vocht later in de Spaanse
burgeroorlog, ging in ballingschap en werd uitgever in Mexico. In 1947 keerde hij
terug; hij werd directeur van de DEFA (de Oostduitse filmmaatschappij) en later van
Aufbau (de belangrijkste Oostduitse uitgeverij, met in haar fonds de gebroeders
Mann, Ernst Bloch, Georg Lukàcs). In 1957 werd hij wegens ‘contrarevolutionaire
activiteiten’ tot vijf jaar tuchthuis veroordeeld; eind 1960 werd hij vrijgelaten. Na
de Wende van eind 1989 kreeg hij een hoge onderscheiding en mengde hij zich weer
in het politieke debat (zie Ludo Abicht, De memoires van Walter Janka. Kan de
waarheid het socialisme in de DDR redden?, in Streven, maart 1990, p. 551).
Een leven als een roman. Als mens dwingt Janka alle respect af. Het boek
daarentegen is niet overtuigend; de uitgever heeft op de recente gebeurtenissen willen
inspelen, en daardoor is het werk zeer heterogeen geworden. Het begint met een
portret van Johannes R. Becher, de als almachtig beschouwde minister van cultuur
in de DDR, die toch zweeg toen Janka werd gearresteerd - uit opportunisme of omdat
ook hij tegen de Staatsveiligheid machteloos stond. Daarna brengt Janka in een
merkwaardig distantiërende hij-vorm verslag uit over zijn arrestatie en proces; hij
combineert letterlijke verslagen met scherpe commentaar, en vooral met
beschouwingen over de ‘vrienden’ die zwegen op het cruciale moment. Dit gedeelte
is interessant maar niet echt bevredigend: de repressieve dynamiek van het stalinisme
is intussen voldoende bekend, en door het distantiërende perspectief kan men zich
moeilijk in de tragiek van slachtoffers en medeplichtigen inleven. Bovendien vereisen
sommige passages een voorkennis die slechts een beperkt aantal Nederlandstalige
lezers zal hebben.
Na een biografische schets bevat het boek dan de apotheose van Janka's
rehabilitatie: op 28 oktober 1989 hield hij in het Deutsche Theater in Oost-Berlijn
een toespraak (zijn eerste openbaar gelegenheid in de DDR sinds 1956!). Er werden
bij die toespraak lofbetuigingen van Christa Wolf en fragmenten uit zijn werk
voorgelezen. In het kader van de evolutie in 1990 krijgen deze getuigenissen van
hoop een bijna macabere klank. Communisten als Janka hebben een leven van
maatschappelijke repressie achter de rug, en hebben dat opgevangen met intense
innerlijke verwachting: als slachtoffer van de naziterreur hoopte Janka op verlossing
door het communisme, als slachtoffer van het stalinisme op het ‘menselijke’
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socialisme. Na Honeckers val hoopt hij op een ‘Politiek die onze samenleving van
de grond af vernieuwt (...) de macht delen met hen zonder wie een vernieuwing van
onze samenleving niet denkbaar is (...) Een socialistisch parlement waarin gestreden
wordt om oplossingen waar het publiek bij betrokken is’ (115). Hoe groot moet zijn
ontgoocheling zijn nu die hoop op een ‘gezonde’ communistische staat is weggeveegd,
en de nieuwe DDR niet wordt gezuiverd maar bijna spoorloos zal opgaan in het
westerse consumentisme? Zijn redevoering van einde 1989 is een jaar later hopeloos
gedateerd; de geschiedenis volgt heel andere wegen dan Janka droomde. Als
slachtoffer van staatsterreur en als optimist tegen beter weten in heeft Janka universele
dimensies; als eerlijk politicus daarentegen wordt hij voorbijgesneld door de
opportunisten en de gebeurtenissen. En ook dat lijkt (voorlopig?) een onwrikbaar
universeel gegeven.
Jaak De Maere

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

570

Politiek
Duitsland, Duitsland: Kracht en zwakte van een volk, Rob Meines, Balans,
Amsterdam, 1990 (2e druk), 193 pp.
In het licht van de spectaculaire omwentelingen in het geografische midden van
Europa rijzen weer vragen over Duitsland en de Duitsers. Angsten over ‘het rusteloze
volk’ (p. 182) steken de kop op. Een boek waarin een poging gedaan wordt om te
peilen naar het wezen van ‘de’ Duitsers komt dan ook op tijd.
Rob Meines, zes jaar lang correspondent in Bonn, schetst in dit boek een beeld
van een maatschappij en haar burgers. Vanuit het besef dat een subjectieve
waarneming slechts beperkte geldigheid heeft (‘de Duitser’ bestaat immers niet, p.
8), is hij er toch in geslaagd via rake typeringen en pientere waarnemingen de Duitse
ziel een beetje bloot te leggen.
De auteur weet op subtiele manier de omgang met Duitsers te typeren, hun
fijngevoeligheden in professionele en privé-situaties. Er treedt ‘een hang naar het
beste, het grondige en het serieuze’ (p. 104) naar voren. Die is trouwens ook in de
Westduitse produkten te vinden - ‘produkten waarin als het ware de ziel, het wezen
van de Duitser zitten’ (p. 101).
Ondanks de economische grootmacht-status van de Bondsrepubliek is men
tegelijkertijd toch erg begaan met het beeld dat Duitsland oproept. In dat verband
verwijst Meines ook meermaals naar de behoefte van Duitsers om over het recente
verleden te praten. Maar steeds blijft een soort ‘onbegrip en gevoel van
machteloosheid’ (p. 130) hangen. Het verleden dat veel Duitsers zo graag van zich
willen afschudden, zal echter nooit helemaal vergaan, besluit hij.
Meines heeft het gros van zijn notities opgetekend in het vroegere West-Duitsland.
Wezenlijke verschillen met mensen uit de ex-DDR zijn er niet, integendeel,
‘Oostduitsers en Westduitsers hebben zoveel gemeenschappelijk dat het hun geen
moeite zal kosten zich in één maatschappij te integreren’ (p. 171). Indien er toch
verschillen zijn, acht de auteur die eerder van materiële of van financiële aard, veeleer
dan van mentaliteit (p. 168), en dit ondanks de jarenlange scheiding tussen Oost en
West.
De auteur richt tot slot een waarschuwing aan het adres van Duitslands
bondgenoten: de nieuwe staat dient met respect behandeld te worden. Wantrouwen
tegenover een groot Duitsland (‘Dit volk leeft in de schaduw van een twaalfjarige
periode, die relatief kort was, maar die het aanzien van de wereld radicaal veranderde’,
p. 117) kan enkel averechtse reacties uitlokken.
Erik Brusten

Wetenschappen
The Presence of the Past. Morphic Resonance and the Habits of Nature,
Rupert Sheldrake, Vintage Books, New York, 1989, XXII + 391 pp.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

Toen in 1981 A New Science of Life van Rupert Sheldrake verscheen, publiceerde
het gezaghebbend tijdschrift Nature een vernietigende kritiek. De criticus vond dat
het boek een plaats verdiende bij de literatuur van intellectuele dwalingen.
In dat boek formuleert Sheldrake de hypothese van de vormende oorzakelijkheid.
Hij neemt aan dat een morfogenetisch veld het ontwikkelingsproces van een embryo
begeleidt en stuurt. Dergelijke velden komen tot stand omdat er vroeger systemen
of organismen waren met een soortgelijke organisatie. De manier waarop vroegere
systemen georganiseerd waren, beinvloedt de organisatie van nieuwe systemen.
Die beïnvloeding gebeurt door middel van morfische resonantie. Zoals snaren met
een zelfde trillingsfrequentie meetrillen als er een wordt aangeslagen, zo stemmen
organismen zich af op vroegere organismen met een soortgelijke structuur.
In zijn nieuw boek The Presence of the Past spreekt Sheldrake van morfische
velden om het toepassingsgebied van zijn hypothese te kunnen vergroten. Hij plaatst
ze in een brede historische, filosofische en wetenschappelijke context. Hij vat de
chemische en biologische toepassingen samen en hij onderzoekt de gevolgen op het
gebied van psychologie, maatschappij en cultuur.
Sheldrake toont aan dat zijn hypothese een nieuw licht kan werpen op de aard en
structuur van moleculen, proteïnen en kristallen. Op het biologische vlak bespreekt
hij erfelijkheid, instinctief gedrag, gewoontevor-
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ming, leergedrag en geheugen bij mens en dier. Verder zijn er toepassingen in de
maatschappelijke organisaties van mens en dier, in de interpretaties van rituelen,
gebruiken, tradities en wetenschappelijke methodologieën, de evolutieleer en de
kosmologie.
In heel wat gevallen geeft Sheldrake boeiende alternatieve verklaringen: het
‘oprollen’ van proteïnestrengen, de niet-verklaarde grotere bedrevenheid van nieuwe
generaties ook niet-getrainde proefdieren in experimentele opstellingen, de verhoging
van het IQ bij Japanners en Amerikanen, de erfelijkheid van verworven
eigenschappen, de rol van de genen bij de morfogenese, de werking van het geheugen,
telepathie, reïncarnatie...
Sheldrake probeert zijn hypothese te rechtvaardigen door aan te tonen dat zij op
vele domeinen van toepassing is. Misschien zou het beter zijn het inzicht te
verhelderen door experimenten en door detailonderzoek naar aard, ontstaan en
evolutie. Nu dreigt een grote vaagheid die de theorie wel een ruim toepassingsgebied
garandeert maar die uiteindelijk haar verklaringskarakter in gevaar brengt. Bovendien
gaat de vergelijking met fysische velden slechts gedeeltelijk op omdat morfische
velden zich onttrekken aan wiskundige beschrijving. En een onderscheid tussen
structuur en proces kan, lijkt mij, verhelderend werken. Sheldrake spreekt bij
morfische velden zowel over organisatiepatronen als over activiteitsstructuren. Zij
liggen aan de grondslag van zowel vorm als gedrag van systemen.
Sheldrakes visie doorbreekt het conventionele denken van de wetenschap. Dat
kan zorgen voor enthousiaste bijval of emotionele afwijzing. In ieder geval is zijn
boek een stimulerende intellectuele belevenis.
Guido Dekeyser

De nieuwe biologie. Doorbraak in de wetenschap van het leven, Robert
Augros & George Stanciu, Rotterdam, Lemniscaat, 1989, 216 pp.
In de 20e eeuw hebben de natuurwetenschappen zich grondig bezonnen over hun
basisconcepten. De relativiteitstheorie en meer nog de quantumfysica betekenden
het einde van het Newtoniaanse paradigma dat de natuur zag als een machine. Hoewel
de biologie langer dan de fysica vasthield aan een mechanistische benadering van
de werkelijkheid, is er ook hier heel wat in beweging. Het duidelijkst blijkt dat
misschien in de evolutieleer.
De auteurs van De nieuwe biologie verduidelijken de concepten van een nieuw
paradigma, dat de nadruk legt op samenwerking en harmonie, in tegenstelling met
de concurrentie en strijd van het (neo-)Darwinisme. Zij argumenteren dat de natuur
concurrentie zoveel mogelijk vermijdt door geografische spreiding, door
voedselspecialisatie, door andere leefgewoonten. Sterker nog, heel wat soorten werken
zelfs intens samen, door elkaar leefruimte te verschaffen, elkaar te helpen bij
voortplanting, voedselvoorziening, transport, bescherming en hygiëne.
De natuur is zuinig, efficiënt en doelmatig. Zij vertoont een schoonheid die voor
wetenschappers de uiteindelijke reden is om haar te bestuderen.
Hoe grondig de auteurs ook hun stelling staven met vele boeiende voorbeelden,
toch lijdt het boek wat aan overaccentuering. Waarschijnlijk vraagt Darwins idee
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van ‘natuurlijke selectie’ wel om nuancering in de zin dat wij het initiatief van het
organisme meer gewicht moeten geven, maar toch blijft het nog steeds een belangrijk
element in de dynamiek van de evolutie. Misschien moeten wij eerder een
sprongsgewijze evolutie aannemen, maar die is niet noodzakelijk in contradictie met
de natuurlijke selectie, die geleidelijk werkt.
Mede onder invloed van hun extreme posities in de hierboven vermelde
problematiek, opteren de auteurs voor een hiërarchie in de natuur waarin zij een
scherpe scheiding zien tussen leven en niet-leven, dieren en planten, mensen en
dieren. Bij planten is er nog geen echt bewustzijn, bij dieren nog geen echt begrip.
Toch rijst de vraag of dat onderscheid altijd zo scherp (geweest) is als de auteurs
beweren.
Die scherpe begrenzing en de sprongsgewijze evolutie dwingen de auteurs er toe
het bestaan van God aan te nemen om de sprongen te verklaren. Zoals de geest van
een kunstenaar de ultieme oorzaak is van de vorm van het kunstwerk, zo is God de
ultieme oorzaak van de vormen die in de natuur bestaan. Toch lijkt mij deze conclusie
voorbarig, omdat men de evolutie kan beschrijven zonder een beroep te doen op een
goddelijk wezen, zoals Ervin Laszlo in Evolution. The Grand Synthesis (1987), en
omdat men het bestaan van God niet wetenschappelijk kan bewijzen. Het is eerder
vanuit het geloof dat men ziet dat de natuur en de wetenschappelijke be-
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schrijving ervan het bestaan van God niet tegenspreken en er zelfs ruimte voor laten.
Toch blijft het boek de moeite waard omdat het voorkomt uit een nieuw inzicht
in het wezen van de natuur. Door haar eenvoud, zuinigheid, schoonheid,
doelgerichtheid en harmonie kan de natuur bovendien opnieuw model staan voor
ethiek en politiek.
Guido Dekeyser

Literatuur
De aanraking, Frans Pointl, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 1990, 159
pp, BF. 578.
Deze nieuwe bundeling van sterk autobiografisch getinte kortverhalen ligt helemaal
in het verlengde van wat Pointl presteerde in De kip die over de soep vloog (zie
bespreking in Streven, oktober 1990, p. 87). De aanraking brengt dus strikt genomen
weinig nieuws, maar het boekje is er niet minder lezenswaard om, integendeel. Pointl
heeft de smaak van het verhaal te pakken en voert opnieuw zijn merkwaardig
bewogen-onbewogen levensgeschiedenis ten tonele: zijn jeugd als Nederlandse jood
voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, de bezwerende rol die de moederfiguur
hierin speelde, ook na haar dood; zijn half in de marginaliteit verzonken
vrijgezellenbestaan; enkele relaties met mannen en vrouwen; zijn beroepscarrière;
een reisje naar Frankrijk... De structuur is opnieuw die van losse korte vertellingen
rond een bepaalde gebeurtenis. In veel verhalen spelen Pointls katten een belangrijke
rol - vreemd genoeg komt hij alleen met hen tot bevredigende relaties. Die katten
markeren tevens de belangrijke episoden in het leven van de protagonist en geven
de bundel structuur.
Hier en daar duiken een paar bekende ooms en tantes op, een vertrouwd adres,
enkele al eerder verhaalde obsessies... Het is erg zorgvuldig en zuinig
bijeengeschreven en de stijl is homogener dan in het eerste boekje. Ook Pointls
cynisme lijkt wat gemilderd: de ironie - zonder ironie geen Pointl - is in elk geval
minder grimmig. Maar wie Pointl nog niet kent, begint toch beter met De kip. Kennis
van dit boek is niet onontbeerlijk voor de lectuur van De aanraking, maar het geeft
aan veel verhalen wel een extra dimensie. Van mij mag Pointl nog rustig verderbreien
aan deze pittige wrang-vrolijke dagboektafereeltjes.
Erik Martens

De vleugels van een lied. Over de liturgische poëzie van Huub Oosterhuis,
Kees Kok, Ambo, Baarn, 1990, 259 pp.
Kees Kok, secretaris van de Stichting Leerhuis en Liturgie en sinds jaren nauw bij
het liturgisch werk van Oosterhuis betrokken (bij de uitgeverij Kok kwam ongeveer
gelijktijdig een bundel gesprekken met Oosterhuis van zijn hand uit), geeft in deze
korte studie een goed beeld van de achtergronden, inspiratie,
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ontwikkelingsgeschiedenis en gedrevenheid van Oosterhuis' liturgische poëzie, die
de kerkelijke vieringen in Nederland, Vlaanderen (en ver daarbuiten) waarschijnlijk
sterker beïnvloed heeft dan het werk van welke andere liturgische dichter ook. Nauw
verweven als Oosterhuis' werk en activiteiten met de kerkelijke ontwikkelingen van
de laatste drie decennia zijn, leest het boek tegelijkertijd als een geschiedschrijving
van veel wat in die jaren op de uiterste ‘linkervleugel’ van de Nederlandse katholieke
kerk gebeurd is. Gezien Koks nauwe betrokkenheid bij dit alles, kon een grote
kritische afstandelijkheid niet verwacht worden, en soms sluipt door de dapper
volgehouden poging tot objectiviteit een onverholen apologetische zin of passage
door. Dat neemt niet weg dat het boek de ontwikkelingsgeschiedenis van Oosterhuis,
vanuit een onmiskenbaar rooms-kerkelijk milieu tot een steeds sterker door het
jodendom bepaalde godsdienstigheid op inzichtelijke wijze weergeeft, helder
geïllustreerd met talrijke citaten uit het werk, dat Kok van binnen en van buiten kent.
Hoewel niet geheel afwezig, zou een iets sterkere aandacht voor de mystieke
component in Oosterhuis' werk wellicht niet misstaan hebben. Een uitgebreid register
van de behandelde of geciteerde teksten maakt een goede plaatsing van de
afzonderlijke liederen, gebeden en meditaties in Oosterhuis werk en ontwikkeling
mogelijk.
Ger Groot
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Mexicaanse tango, Angeles Mastretta, vert. Jean-A. Schalenkamp,
Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1988, 272 pp.
Angeles Mastretta debuteerde in 1985 in Mexico met deze roman, en wordt sindsdien
als een van de toonaangevende vrouwelijke auteurs in haar land beschouwd. Het is
het verhaal van de jonge Catalina, die trouwt met de machistische Andrés, een
plaatselijk politiek leider met méér dan één louche trek. In de loop van het, langs
elementaire lijnen vertelde, verhaal komt Catalina steeds meer achter de ware aard
van haar echtgenoot, en daarmee van haar eigen leven. Men zou het misschien
bewustwording kunnen noemen, en daarom wordt Mastretta ook wel als
vertegenwoordigster van de moderne vrouwenliteratuur in Latijns-Amerika opgevoerd.
Bevredigend is het boek in kritisch opzicht echter nauwelijks. Het verzet van Catalina
blijft voornamelijk beperkt tot het weren van haar brutale echtgenoot uit haar bed,
en een min of meer aaneengesloten reeks van buitenechtelijke avonturen of
verliefdheden. Het feodaal-burgelijk patroon, dat aan de machtsongelijkheid der
seksen ten grondslag ligt, wordt daarmee veeleer bevestigd dan doorbroken of zelfs
maar ter discussie gesteld. Het duidelijkst blijkt dat wel in de weliswaar niet geheel
onbewogen, maar toch opmerkelijk lauwe reactie die Catalina vertoont, wanneer zij
geconfronteerd wordt met het optreden van haar echtgenoot tegenover de
arbeidersklasse. Hoewel geschokt, lijkt deze wereld haar nauwelijks te raken. Daarmee
profileert zij zich uiteindelijk als de bourgeoise die weliswaar enige huiselijke
besognes heeft, maar in haar maatschappelijk en financieel onbedreigde leven
nauwelijks enig besef lijkt te hebben van enige hiërarchie van sociale misstanden.
Dat Mastretta dit onbenul in haar heldin zou afkeuren, of zich er in haar schrijven
zelfs maar van bewust is, valt nergens uit af te lezen. Daarmee lijkt ook de reikwijdte
van het boek zelf de grenzen van de betere maatschappelijke klassen nauwelijks te
overschrijden, en blijft het uiteindelijk gevangen in de blikvernauwing van een
burgerdom dat zijn eigen wereld en problemen voor dé problemen van de wereld
verslijt.
Ger Groot

Kinderjaren in een verloren land, Marion gravin Dönhoff, vert. Carlien
Brouwer, Contact, Amsterdam, 1990, 163 pp., BF. 495.
Marion Dönhoff is, samen met Helmut Schmidt, leidinggevend redacteur van Die
Zeit en, blijkens een interview in de praatshow van Adriaan van Dis, een intelligente
en interessante gespreksgenote. Des te verwonderlijker is het dan dat zij in haar
jeugdmémoires naar voren komt als een ongetwijfeld vriendelijke, maar verder weinig
diepzinnige babbeltante, die zonder veel lijn of structuur herinneringen en anekdotes
uit haar adellijke kindertijd in het toenmalige Oost-Pruisen (nu Pools gebied) aan
elkaar rijgt. Ongetwijfeld is het half-feodale landleven van deze Europese uithoek
in het begin van deze eeuw een onderwerp dat zich voor fascinerende beschrijvingen
en dito getuigenissen leent. Maar Dönhoff komt nauwelijks verder dan het niveau
van het familiealbum, waarin de buitenstaander enige blikken zijn toegestaan, maar
die door een nogal zoetelijk en - het hoge woord moet er maar uit - enigszins dommig
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commentaar het uitzicht op verderreikende perspectieven dan die van huis, haard en
kinderspelen wordt ontzegd. Het is ongetwijfeld een lieve oude dame, de Marion
Dönhoff die in dit boek naar voren komt. Maar met haar achtergrond en capaciteiten
had men een beter boek mogen verwachten.
Ger Groot
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Personalia
Frans Claes S.J.
o

1928. Doctor in de Germaanse Filologie, lexicograaf, bewerkte uitgaven van
Verschuerens Modern Woordenboek en van Brouwers, Het juiste woord. Publiceerde
verder vooral over geschiedenis en bibliografie van woordenboeken, over Nederlandse
lexicologie, naamkunde en dialectologie. Adres: Waversebaan 220, B-3001 Heverlee.

Leo Geerts
o

1935. Licentiaat Germaanse Filologie. Medewerker aan De Vlaamse Gids, Kreatief,
Ons Erfdeel, redactielid Deus ex Machina. Auteur van romans en toneelstukken.
Adres: Waalhofstraat 51, B-2100 Deurne.

Roger Lenaers S.J.
o

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.

Paul Pelckmans
o

1953. Assistent Algemene Literatuurwetenschap aan de Universiteit Antwerpen
(UFSIA). Adres: Acht Eeuwenlaan 16, B-2650 Edegem.

Peter Reynaert
o

1958. Studeerde Filosofie en Sociale en Culturele Antropologie aan de KU Leuven
en te Nancy. Promoveerde in 1989 met een proefschrift over Husserl. Eerstaanwezend
assistent aan de Universiteit Antwerpen (UFSIA). Adres: Anna Bijnsstraat 4, B-2600
Berchem.

Amartya Sen
o

1934. Professor in het departement Economics and Philosophy aan de Harvard
University. Belangrijkste publikaties: Choice, Welfare and Measurement (1982),
Resources, Values and Development (1984), On Ethics and Economics (1987). Adres:
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Department of Economics, Harvard University, Cambridge, Massachusetts 02138,
VS.

Louis van Bladel S.J.
o

1923. Licentiaat Theologie. Doctor Filosofie. Prof. em. Universiteit Antwerpen
(UFSIA en UIA) Ethiek, Hedendaagse Wijsbegeerte. Was van 1983 tot 1988 rector
van de UFSIA. Publiceerde Kerngedachten van Karl Marx (19814), Christelijk geloof
en maatschappijkritiek (19843), artikelen in Streven en elders, waarvan verschillende
gebundeld werden in Materie, Macht en Minne (DNB, 1989). Adres: Sanderusstraat
5, B-2018 Antwerpen.

Gie van den Berghe
o

1945. Doctor in de moraalwetenschap (RU Gent, 1986). Onderzoekt en publiceert
over nazi-kampen, waarde en beperkingen van ooggetuigenverslagen. Adres:
Nijverheidstraat 73, B-9040 Sint-Amandsberg.

Jef van Gerwen S.J.
o

1952. Licentiaat Sociologie (KU Leuven), Ph.D. Social Ethics, GTU Berkely.
Docent aan de Universiteit Antwerpen (UFSIA) en aan de handelshogeschool te
Antwerpen. Mederwerker van O.C.I.P.E. (Brussel). Adres: Sanderusstraat 5, B-2018
Antwerpen.
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[April 1991]
De bijbel met jongeren
Frans Cromphout
‘... de Schrift bevrijden uit haar sacraal isolement’
Han Renckens
Veel jonge mensen reageren allergisch als ze het woord ‘bijbel’ horen. Daar kan enig
vooroordeel mee gemoeid zijn. Ook de afstand tussen de bijbelse cultuur en de onze
speelt daarin een rol. Maar die allergie wordt ook gevoed, of op zijn minst te weinig
bestreden, door een bepaalde manier waarop de Schrift wordt aangebracht in de
liturgie, in geestelijke literatuur en misschien ook in godsdienstlessen. Dat aspect
willen we in dit artikel nader bekijken1.

Uit de hoogte?
Om het maar meteen scherp uit te drukken: de bijbel wordt vaak ietwat ondoordacht
en zonder de nodige nuanceringen als ‘Woord van God’ bestempeld. Zo wordt
ongewild de indruk gewekt of bestendigd dat hij als het ware rechtstreeks uit de
hemel is komen vallen. Bepaalde vormen van bijbelverering doen onvoldoende recht
aan het volmenselijk karakter van dat boek. De aandacht gaat te overwegend naar
de goddelijke inspiratie ervan uit. Ook mensen die theoretisch beter weten, vergeten
soms in de praktijk dat de Schrift mensenwerk is. Ze wordt dan een verheven, heilig
boek, een voorwerp van verering. Maar die verering dreigt naast het leven te komen
staan, niet alleen naast het leven van de lezer of hoorder, maar ook naast de
werkelijkheid van de Schrift zelf. Want die wil in ménsentaal een belijdend relaas
zijn omtrent de lotgevallen van ménsen met hun God.
De antibijbelse allergie van jongeren wordt gevoed door die al te exclusieve
beklemtoning van de goddelijke herkomst van het boek.
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Het komt voor hen dan van te ver en van te hoog. Het ligt te vast, het staat er allemaal
al. Je kunt er geen eigen antwoord en zeker geen eigen vraag meer aan kwijt.
‘Onwillekeurig maak je dan de Schrift zó massief tot woord van God dat je zelf geen
mond meer open durft te doen, tenzij om haar letterlijk na te praten’2. Je zal je toch
niet willen meten met door God geïnspireerde schrijvers? Het boek, of juister: het
gebruik ervan binnen het geloofsgesprek, komt dan als te bindend, te definitief en te
autoritair over.

Mensenwerk
Een gezonde omgang met de Schrift moet uitgaan van de overtuiging dat ze
mensenwerk is. Dat blijkt al uit haar ontstaansgeschiedenis. Kortheidshalve beperken
we ons in het hiernavolgende tot het Oude Testament, maar hetzelfde geldt met de
nodige correcties ook voor het Nieuwe. Dat boek is niet als een kant-en-klare
openbaring uit de hemel gevallen. Geen enkel boek van het Oude Testament is het
werk van één enkele auteur, van wie het direct zijn definitieve vorm zou hebben
gekregen. Aan elk boek hebben vele handen geschreven, enkele eeuwen lang. Alle
onderdelen van het Oude Testament hebben in de loop van de tijd een aantal
bewerkingen ondergaan. De ontstaansgeschiedenis ervan loopt van mondelinge
overleveringen, die al uit de aartsvaderentijd stammen, over de eerste echte schrijvers
van de koningentijd tot aan de definitieve eindredactie na de ballingschap. De oude
schrift is mensenwerk van a tot z of van alef tot taw. Menselijke - dat wil niet zeggen:
bedenkelijke - bedoelingen hebben een rol gespeeld bij het opnemen en bewerken
van teksten en bij de plaatsing ervan in een ruimer geheel. Dat alles werd bepaald
door de geloofssituatie van de auteurs, van de vroegste vertellers tot de eindredacteurs.
De Schrift is voor honderd procent mensenwerk. Alleen als je daarvan uitgaat kun
je erachter komen dat ze ook voor honderd procent Gods werk is. We komen Gods
optreden op het spoor door aandacht te schenken aan het menselijke in de bijbel. ‘Je
moet niet met God beginnen, je kunt hoogstens met Hem eindigen, namelijk wanneer
je, op grond van je gegevens, bij Hem bent uitgekomen’3.

Profaniteit
Dat menselijke spreekt ook uit de grondige profaniteit die de bijbel kenmerkt. Wie
overwegend de goddelijke herkomst ervan beklem-
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toont, loopt het gevaar te gaan menen dat het boek vooral over God en het goddelijke
handelt. Wie met de Schrift wat vertrouwd is weet wel beter. De Schrift is
godsopenbaring, dat wel. Maar die neemt nooit de vorm aan van een doordringen in
Gods geheime wezen. Je leert Hem kennen aan zijn handelen, aan zijn omgang met
mensen, aan zijn niet aflatende (‘jaloerse’) zorg voor hun welzijn.
De bijbel, en vooral het Oude Testament, is een ronduit profaan boek. Dat wil niet
zeggen dat God en geloof er geen rol in spelen. Het woord ‘profaan’ tekent alleen
een manier waarop dat geloof wordt beleefd. Het zegt iets over de plaats waar God
wordt gevonden en over de ruimte waar het gelovige bestaan zich afspeelt: pro-fanum,
voor of buiten de heilige ruimte. Het oude heidendom verbond de beleving van de
religie aan heilige plaatsen: heuvels, bronnen, bomen, tempels. Het geloof van Israël
heeft afgerekend met die antieke sacraliteit, waarbij het goddelijke werd bespeurd
in numineuze kosmische ervaringen. Godsontmoeting komt, bijbels gezien, tot stand
binnen de menselijke geschiedenis. Maar God-in-geschiedenis, dat betekent
God-in-profaniteit.
Wat Abraham zoekt of beloofd krijgt is, heel profaan, een zoon, een land, toekomst.
Zo krijgt ook de mens in Genesis 1 en 2 een bewoonbare, te bewerken en te behoeden
aarde geschonken, een tuin, een land. En het volk Israël wordt binnengevoerd in een
land van melk en honing. Het eerste deel van de Jakob-cyclus is bijna een pure
schelmenroman; pas tegen het einde krijgen de omzwervingen van de bedrieger een
geloofsinterpretatie. De Hebreeën in Egypte roepen om bevrijding uit de slavendienst,
niet om een godservaring. Die komt pas achteraf tot stand bij het terugkijken op dat
menselijk onmogelijke bevrijdingsgebeuren. Geschiedenis wordt dan als
heilsgeschiedenis geduid. Die godservaring komt overigens, zoals de ‘Tien Woorden’
(de tien geboden) aantonen, hierop neer dat je die geschonken vrijheid in ere moet
houden, delen met elkaar en doorgeven aan toekomstige generaties. Ook dat is profane
opdracht en toeleg. Dat goddelijke leiding zich manifesteert in de profaniteit van het
bestaan, is het onuitgesproken ‘Leitmotiv’ van de geschiedschrijving rond het
koningschap van David en de strijd om zijn opvolging (2 Samuel 5-20 en 1 Koningen
1-2). Het Hooglied is een door en door profane lofen klaagzang over de menselijke
liefde, waarin het woord en de werkelijkheid ‘God’ nergens uitdrukkelijk ter sprake
komen.
Om nu toch even het Nieuwe Testament bij deze beschouwingen te betrekken: het
optreden van Jezus gebeurde in de profane ruimte
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van stadjes en dorpen, huizen, akkers en het meer van Galilea. Profaan was ook de
inslag van zijn spreken en handelen. Hij sprak over God en handelde op diens gezag.
Dat was zelfs de kern van zijn boodschap: ‘De tijd is rijp en het koninkrijk van God
is ophanden’ (Marcus 1, 15). Maar dat heersen van God manifesteert zich in profane
werkelijkheid. Het roept de gedachte op van gerechtigheid, liefde, aandacht voor
marginale en ruimte voor gewone mensen. Het spreekt over reële honger, dorst en
armoede, over zieken, gevangenen en daklozen, en over de kleine die in het centrum
moet staan van onze belangstelling. Wel mag het koninkrijk van God niet tot die
sociale inslag beperkt worden. Het roept ook op tot een diep vertrouwen in de
werkelijkheid, waar God achter staat. Het wil de mens vrij maken van krampachtige
bezorgdheid. Het wil hem leren dat hij zijn leven niet alleen moet maken, maar dat
hij het ook mag ontvangen. Zeker in de eerste drie evangelies is Jezus, gelovig en
gedreven door Gods wil, met de profane werkelijkheid begaan.

Jongeren en de schrift
Uitgaan van de hiervoor geschetste benadering van de Schrift lijkt me een
noodzakelijke (daarom misschien nog niet voldoende) voorwaarde om Schrift en
jongeren dichter bij elkaar te brengen. Als ze leren het boek te lezen, niet als een uit
de hemel gevallen, maar als een uit mensenaarde gegroeide werkelijkheid, dan is er
althans een ietwat grotere kans dat het kan gaan werken. Als ze gaan inzien dat het
daar allereerst over mensen gaat, over hun en ons profane bestaan, kan het woord
wat dichter bij hun leven komen te staan. Nog te vaak wordt de Schrift voorgesteld
als een dwingende, met goddelijk gezag geladen tekst, waarvan de interpretatie dan
nog eens dwingend van bovenaf wordt opgelegd. Daar zit wel een stuk waarheid in:
de Schrift moet gelezen worden binnen de ruimte van de kerkelijke traditie. De
uitdrukking ‘kerkelijke traditie’ mag evenwel niet zo verstaan worden als zou ergens
een hoogste gezagsinstantie de juiste interpretatie van schriftteksten aanreiken. Dat
zou, indien al wenselijk, een onmogelijke opdracht zijn. Elke tekst staat in wezen
open voor uiteenlopende interpretaties. De schrifttekst ontkomt daar niet aan en staat
daar niet boven. Een voorbeeld. Er zijn de laatste jaren binnen en buiten ons taalgebied
nogal wat uiteenlopende interpretaties van het boek Job verschenen. Je vraagt je af:
‘Wie heeft er nu gelijk?’ Dat is een verkeerde vraag. Ze kunnen allemaal gelijk
hebben, zij het niet tot in
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alle details. Zo rijk aan betekenissen kan een tekst nu eenmaal zijn.
Dat de Schrift beluisterd moet worden binnen de ruimte van de kerkelijke traditie
(juister zou zijn te spreken van tradities, in het meervoud), dat betekent op de eerste
plaats dat ze een boek is, gegroeid uit een gemeenschap en voor een gemeenschap
bestemd. Die gemeenschap strekt zich uit van de vroegste joodse vertellers, auteurs
en luisteraars tot de laatste commentator van dezen of genen huize of tot de homilie
van vorige zondag - want de liturgie is de plaats bij uitstek waar de traditie belichaamd
wordt. Protestantse, roomskatholieke of oosters-orthodoxe tradities van schriftgebruik
leggen elk eigen accenten. Niet alleen oecumenische gezindheid, maar gewoon enig
gezond verstand doet ons beseffen dat elk van hen een waardevolle bijdrage levert,
maar evenzeer dat geen enkele de rijkdom van het schriftwoord in zijn volheid
weergeeft. In het licht van al die tradities beluistert de hedendaagse
geloofsgemeenschap dat woord weer op eigen wijze, vanuit haar geloofssituatie.
Ook wij vandaag maken deel uit van de traditie, van dat levende over-en-weer van
ontvangen en doorgeven. Daar komen verschillende bijdragen aan te pas: die van de
exegeet, de homileet, de godsdienstleerkracht, de gespreksleider. Maar die staan alle
in dienst van de luisterende (en als het even kan, meesprekende) gemeenschap.
Dreigt nu niet het gevaar van willekeurige bijbelinterpretatie: ‘iedere ketter heeft
zijn letter?’ Maar ketters wordt iemand pas doordat hij ophoudt samen met anderen
te luisteren en gaat zweren bij zijn eigenzinnige interpretatie. Een ketterij, zo schreef
Y. Congar al jaren geleden, is geen onwaarheid, maar een uit het verband met het
geheel losgerukte waarheid. De Schrift is niemands privé-bezit, maar ze mag wel
ieders eigendom worden. We moeten ze leren zien als een soepel en flexibel weefsel
van teksten, die mensen telkens weer in eigen hand en in eigen mond mogen nemen.
Het oude verhaal laat zich inpassen in telkens nieuwe situaties. Dat blijkt al uit de
groei van de bijbel zelf. Dan - en dit is geen onbelangrijke consequentie - kan en
moet het ook door nieuwe mensen nieuw worden gesproken. Dat is het kernpunt van
ons betoog.
Het bovenstaande kan ook vanuit een andere hoek worden benaderd. Heeft de
bijbel gezag omdat hij woord van God is? Of is hij woord van God omdat daar zo
menselijk overtuigend, zo menselijk gezagvol wordt gesproken over
mensen-met-hun-God? De keuze voor één van die beide benaderingen is beslissend
voor de mogelijkheid de Schrift dichter bij de jongeren te brengen. Kies je voor de
eer-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

584
ste benadering, dan kunnen ze alleen maar het hoofd buigen voor dat hoge gezag en
er verder het zwijgen toe doen - of er in opstand tegen komen. Bij de tweede
benadering kunnen ze getroffen worden door de aanstekelijkheid van wat verteld
wordt en het daarom als gezagvol ervaren. Dan kan er ruimte komen voor hun eigen
verhaal in hun eigen woorden.
Daarmee zijn we terug bij het kernpunt: de Schrift mag door nieuwe mensen telkens
nieuw worden gesproken. De titel van dit artikel luidt: de bijbel met jongeren. Er
staat niet: de bijbel voor jongeren. Dat is meer dan een nuance, het is het beslissende
verschil. In het tweede geval wordt het boek hun toch weer van buiten- of van bovenaf
toegereikt, hoe aangepast en didactisch verantwoord dat ook zou gebeuren. In het
eerste geval komen zijzelf aan het woord. Ze mogen dan doen wat onze bijbelse
voorvaderen zelf altijd al gedaan hebben met de hun overgeleverde verhalen: ze tot
hun eigen verhaal maken. Wie, om de titel van een ander boek van Renckens te
parafraseren, niet zijn eigen Schrift kan of mag schrijven, zal nooit aan de Schrift
toe komen4.
Jongeren zelf aan het woord in verband met de bijbel: kan dat? Ik weet hoe hoog
dit gegrepen is. En ik besef dat de weg lang zal zijn. Maar hij moet worden ingeslagen.
Hoe die weg er uit zou kunnen zien, probeer ik hier nog even te beschrijven. Om te
beginnen zal een aanvankelijke afkeer en afwijzing als een aanvaardbare houding
gewaardeerd moeten worden. Vandaag moeten we daar nu eenmaal doorheen.
Uitspraken over de ontoegankelijkheid of het niet interessant zijn van de Schrift
moeten kunnen, en ze mogen niet in de kiem gesmoord worden, ook al zou dat met
de voortreffelijkste argumenten gebeuren. De eerste vrijheid die de Schrift ons schenkt
is de vrijheid het boek niet te openen en niet te lezen. Als het als dwingend wordt
voorgesteld zal het afweer oproepen.
Als jongeren ertoe geholpen kunnen worden de bijbel te zien als een boek van
mensen en over mensen, dan kunnen ze er misschien mee gaan werken. Het ligt dan,
uitnodigend zonder dwang, in onze kring, in onze handen, in onze mond. Laat
jongeren dan maar het woord nemen, hun woord uit hun mond, met hun beperkte
kennis van zaken en met hun mogelijk eenzijdige of vergezochte interpretaties. Niet
dat we ze een vrijbrief moeten geven om naast de kwestie te praten; dat laten we bij
de bespreking van andere literaire teksten toch ook niet gebeuren. Enige deskundige
begeleiding zal dus geen overbodige luxe zijn. Maar die deskundige moet er in eerste
instantie zijn
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om het gesprek in zakelijk juiste banen te houden. De interpretatie van de ‘kenner’
mag, zeker in een eerste fase, niet zwaarder wegen dan die van de leek terzake.
Anders wordt een ingroeiproces onderdrukt. Een narratieve en dialogale benadering
met vraag en antwoord over en weer lijkt me hier het vruchtbaarst te kunnen zijn.
Een boek als de bijbel, dat zelf de vrucht is van zoveel bewerking en beïnvloeding
over en weer, kan dat eigenlijk wel beter benaderd worden dan op dialogale wijze?
Die aanpak zal minder uitspraken naast de kwestie opleveren dan we geneigd zijn
te vrezen. En mocht dat toch het geval zijn: we komen sneller vooruit met geduldige
sympathie dan met haastige rechtzettingen. Eén enkel voorbeeld. Tijdens een gesprek
rond Matteüs 14, 22-33 vallen jongeren vaak over het woord ‘dwong’ in de eerste
zin: ‘Onmiddellijk hierop dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan’. Ik had
daar altijd overheen gelezen, maar hun vraag ‘dwong’ mij dieper op de zaak in te
gaan. En toen bleek dat woord een sleutelrol te vervullen in de sequentie van de
gebeurtenissen.
We gingen samen de tekst wat nader bekijken, en met name de episode die aan
de gewraakte zin voorafgaat. Daar is sprake van de spijziging van de vijfduizend.
Wat voor mensen zullen dat geweest zijn, zo vroegen we ons af. Grotendeels kleine
mensen waarschijnlijk, die misschien niet eens altijd volop te eten hadden. Hoe
kunnen zij hebben gereageerd op wat ze hadden meegemaakt? Geholpen door een
paar suggestieve vragen komen de jongeren er al gauw achter dat het volk, en ook
de leerlingen, meegesleept door de euforie van het moment, Jezus konden gaan
beschouwen als de Sterke Man, die een eind zou maken aan sociale, politieke en
religieuze verdrukking. Op die bekoring van een vals messianisme wil Jezus niet
ingaan. Dan moet hij inderdaad ‘dwingend’ optreden. Hij moet de ban van de euforie
doorbreken. De leerlingen worden het meer opgejaagd, nacht en storm tegemoet.
Het volk moet naar huis. En Jezus gaat de berg op. Een driedubbele beweging, maar
met eenzelfde betekenis: wég van de plaats van de bekoring. Eén keer vroeg zelfs
een jongere zich af of deze episode dan iets te maken kon hebben met de bekoringen
in de woestijn. Ik weet niet meer of hij dacht aan de bekoring van Jezus of aan die
van het oude Israël. Maar wáár hij ook aan dacht, hij had zelf een zinnig verband
ontdekt. Hij was zelf aan het woord gekomen.
Uit het voorgaande mag niet besloten worden dat uitleg ex cathedra door een
deskundige altijd en overal uit den boze is. Die is zinnig bij mensen die al voor de
bijbel gewonnen zijn. Dat is bij jongeren meestal niet het geval. Zij, en veel
volwassenen evengoed, moeten eerst
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leren de tekst met andere oren te beluisteren: van alleen-maar-goddelijk naar
volmenselijk, van vreemd naar eigen, van opgedrongen naar potentieel inspirerend.
Net als de boeren in de basisgroepen van Zuid-Amerika moeten jongeren de kans
krijgen om zich de Schrift op eigen wijze toe te eigenen.

Eindnoten:
1 Dit artikel is een sterk ingekorte en herwerkte versie van een hoofdstuk uit het boek Jongeren
geloven - anders, dat onlangs bij uitgeverij Lannoo verschenen is.
2 H. Renckens, De bijbel mee maken, p. 18.
3 H. Renckens, o.c., p. 20.
4 H. Renckens, Je eigen Schrift schrijven. Meegroeien met de bijbel, Ambo, 1983.
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Economie en milieu in de Derde Wereld
Minder schulden in ruil voor meer natuur
Guido Erreygers
Voor de Derde Wereld zijn de jaren tachtig geen succesjaren geweest1. Denk maar
aan de schijnbaar uitzichtloze schuldencrisis waarin vele Derde Wereld-landen zijn
terechtgekomen. De verhoudingen tussen Noord en Zuid zijn hierdoor in zeker opzicht
scheefgegroeid: als men alle financiële transacties die verband houden met de
buitenlandse schulden van de Derde Wereld in beschouwing neemt, dan blijken er
sinds 1983 jaarlijks meer financiële middelen van het Zuiden naar het Noorden te
stromen dan omgekeerd. Ook met het milieu gaat het niet al te best. Men beseft meer
en meer dat economische ontwikkeling een nefaste invloed kan hebben op de kwaliteit
van de natuurlijke omgeving. Hiervan getuigt een probleem als de grootschalige
ontbossing, waarvan de overwegend negatieve gevolgen voor de Derde Wereld met
de dag duidelijker worden. Op lange termijn zou een dergelijke aantasting van het
milieu wel eens averechts kunnen werken; ze zou namelijk de basis zelf voor een
duurzame ontwikkeling kunnen ondergraven.
Schuldenlast en natuurbehoud hebben met elkaar te maken. De acute nood aan
vreemde deviezen kan enerzijds een aanleiding zijn om de beschikbare natuurlijke
rijkdommen tegen een verhoogd tempo te verzilveren, en anderzijds effectieve
natuurbescherming onmogelijk maken omdat de overheid nauwelijks geld beschikbaar
heeft.
Maatregelen die erop gericht zijn tegelijk de schuldencrisis te verlichten en de
natuur in de Derde Wereld beter te beschermen, verdienen dan ook onze aandacht.
In hetgeen volgt zal ik ingaan op de problematiek van de debt-for-nature swaps
(‘schuld-natuur ruiltransac-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

588
ties’), die tot doel hebben vermindering van de schuldenlast te koppelen aan
ecologische projecten.

Milieu en economie in de derde wereld
Dat de economische activiteit van de Derde Wereld-landen minder intens is dan die
van de geïndustrialiseerde landen, betekent niet dat de natuur er minder belast wordt.
De economische resultaten zijn er immers veel directer afhankelijk van de natuur.
Zo zijn in die landen in verhouding veel meer mensen actief in de landbouw, en
maken enkele grondstoffen of landbouwprodukten in sommige landen 80 tot 90%
uit van de exportopbrengsten. De combinatie van een grote afhankelijkheid van de
natuurlijke omgeving en een snel stijgende bevolking vormt in de Derde Wereld een
ernstige bedreiging voor de natuur. De tekenen hiervan zijn duidelijk zichtbaar in de
landbouw, waar landerosie schering en inslag is en leidt tot een vermindering van
de oppervlakte bruikbare landbouwgrond en een daling van de inherente produktiviteit
van de grond2.
In vele Derde Wereld-landen zijn de natuurlijke systemen ook kwetsbaarder dan
in het Noorden. Een frappant voorbeeld hiervan zijn de tropische regenwouden3. In
tegenstelling tot wat de rijke begroeiing laat vermoeden, is de bodem waarop de
tropische regenwouden groeien over het algemeen zeer onvruchtbaar. De voedende
stoffen van het ecosysteem bevinden zich vrijwel uitsluitend in de levende biomassa.
Het systeem kan zichzelf in stand houden doordat de begroeiing dienst doet als een
gesloten circuit waarin de voedende bestanddelen voortdurend worden gerecycleerd.
Zo is het wortelsysteem oppervlakkig maar tegelijk zeer dicht, waardoor de voedende
stoffen uit divers dood materiaal (zoals bladeren en excrementen) vlug opnieuw
kunnen worden opgenomen in de biomassa en er zich nauwelijks een humuslaag op
de bodem kan vormen. Het wortelsysteem is daardoor ook een zeer krachtige filter:
in de Amazone bijvoorbeeld blijkt het water dat uiteindelijk doorsijpelt chemisch
zeer zuiver. Het systeem zorgt er eveneens voor dat de lokale waterbekkens regelmatig
worden bevoorraad. De rijke begroeiing houdt het water van de overvloedige regens
lange tijd vast en laat het slechts langzaam wegsijpelen in de ondergrond. Het woud
beschermt tegelijk tegen bodemerosie: het dichte bladerdak breekt de regens, en het
wortelsysteem van de bomen houdt de grond bijeen.
De traditionele manier om in of aan de rand van het woud land-
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bouw te bedrijven bestond erin een klein perceel van zijn vegetatie te ontdoen (meestal
door verbranding), het gedurende twee of drie jaar te bebouwen, en het daarna
opnieuw door het woud te laten innemen. Op die manier gebruikte men het woud
zonder het onherstelbaar te beschadigen. Wat we vandaag echter meemaken is
ontbossing op grote schaal, met het oog op houtwinning, landbouw en veeteelt,
mijnbouw, wegenaanleg, enz. De gevolgen daarvan zijn dikwijls ronduit rampzalig
en onomkeerbaar. De lokale waterhuishouding wordt verstoord: het regenwater sijpelt
niet langer langzaam weg in de ondergrond, maar vloeit massaal en zonder vertraging
weg via de bovengrond. Dit betekent verhoogd gevaar op overstromingen en grotere
fluctuaties in de rivierstanden. Daarnaast neemt de bodemerosie met reuzeschreden
toe. Een studie heeft uitgewezen dat waar de bodemerosie onder natuurlijke
omstandigheden te verwaarlozen was (1 ton/ha/jaar), ze na verwijdering van het
woud en bij gebruik van de grond voor landbouwdoeleinden opliep tot 20 à 30
ton/ha/jaar4. Het gevolg is dat waar vroeger wouden stonden, landbouw gewoonlijk
slechts enkele jaren met succes kan worden beoefend. Verbranding van de vegetatie
concentreert de voedende bestanddelen weliswaar in de as, maar de bodemerosie
spoelt ze op een mum van tijd definitief weg. Het weggespoelde bodemmateriaal
komt in de nabijgelegen rivieren terecht en veroorzaakt daar verzanding, hetgeen de
problemen met de waterhuishouding verscherpt. Tot overmaat van ramp kan de
toegenomen blootstelling van de bodem aan direct zonlicht verstening veroorzaken,
waardoor de bodem helemaal onbruikbaar wordt.
Het geval van de tropische regenwouden illustreert ook treffend het belang dat de
geïndustrialiseerde wereld heeft bij het behoud van de natuur in de Derde Wereld.
De tropische regenwouden vormen immers het belangrijkste biologische en genetische
reservoir van de planeet: meer dan de helft van alle biologische soorten komen voor
in de tropische regenwouden5. Met de ontbossing van de tropische wouden zouden
die soorten onherroepelijk verdwijnen, hetgeen voor de mensheid in het algemeen,
en voor de wetenschap en sommige industrieën (zoals de farmaceutische) in het
bijzonder, een verschrikkelijk verlies zou betekenen. Daarnaast spelen de tropische
wouden een belangrijke rol in het klimaat van de hele wereld. Processen van
evaporatie en transpiratie zorgen voor een transfer van warmte van de tropen naar
de gematigde gebieden6. Grootschalige ontbossing zal dit mechanisme verstoren, en
bovendien mogelijk een globale verhoging van de oppervlaktetemperatuur
teweegbrengen. Door de ver-
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branding van de vegetatie komen gigantische hoeveelheden CO2 terecht in de
atmosfeer. Gecombineerd met de uitstoot van CO2 veroorzaakt door de verbranding
van fossiele brandstoffen, leidt dit tot een verhoging van het CO2-gehalte van de
atmosfeer, waardoor de kans op een broeikaseffect toeneemt.
In het licht van dergelijke alarmerende vooruitzichten is het niet verwonderlijk
dat het heersende economische model in vraag wordt gesteld. Heeft de huidige
generatie het recht om belangrijke stukken van het natuurlijk erfgoed van de mensheid
(zoals de tropische regenwouden) definitief te verkwanselen? Dergelijke vragen
hebben geleid tot het formuleren van het begrip duurzame ontwikkeling (‘sustainable
development’). Het Brundtland-rapport is de grote pleitbezorger geweest van de idee
duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling wordt door het rapport omschreven
als ontwikkeling die tegemoet komt aan de behoeften van de huidige generatie zonder
de mogelijkheid van de toekomstige generaties om aan hun behoeften te voldoen, in
het gedrang te brengen7. Het gaat hier om een tamelijk algemeen en rekbaar begrip,
dat nader zou moeten worden gespecifieerd om in de praktijk bruikbaar te zijn.

Het schuldenprobleem
In augustus 1982 liet Mexico weten dat het niet meer in staat was de voorziene
interesten en kapitaalaflossingen te betalen van de buitenlandse leningen aangegaan
door de Mexicaanse publieke sector. Alhoewel in de daaropvolgende maanden een
noodoplossing werd gevonden voor het Mexicaanse moratorium 8 - Mexico kreeg
van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de private banken en enkele regeringen
8 miljard $ vers geld toegestopt - is dit waarschijnlijk het moment geweest waarop
duidelijk werd dat vele Derde Wereld-landen een te grote schuldenlast met zich
meedroegen. Eenvoudig gesteld kwam hun probleem erop neer dat hun
handelsoverschotten (export min import) niet volstonden om de contractueel voorziene
betalingen in verband met hun buitenlandse leningen te voldoen.
De schuldencrisis is aan verschillende factoren te wijten8. Een van de dieperliggende
oorzaken is dat de Derde Wereld in de jaren zeventig massaal is beginnen lenen in
het Noorden. Om hun achterstand op de veel rijkere geïndustrialiseerde landen in te
halen, ontwierpen sommige Derde Wereld-landen ambitieuze investeringsplannen.
De rijke landen, vooral de grote private banken, stelden hun hiervoor gre-
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tig de nodige kredieten ter beschikking. Op die manier konden de banken de grote
geldoverschotten investeren die de OPEC-landen bij hen deponeerden na de
spectaculaire prijsstijgingen van de ruwe olie in 1973 en 1979. Ook voor de
ontwikkelingslanden leek de gang van zaken voordelig, aangezien de reële
interestvoeten laag waren in vergelijking met hun exportopbrengsten. De uitstaande
buitenlandse schuld van de Derde Wereld steeg dan ook spectaculair: van ca. 70
miljard $ in 1970 naar ca. 750 miljard $ in 19829.
In het begin van de jaren tachtig wijzigde de economische wereldtoestand zich
echter drastisch. De meeste geïndustrialiseerde landen maakten een diepe recessie
door, en de exportopbrengsten van vele Derde Wereld-landen begonnen te stagneren.
De gevolgen voor die landen die zich zwaar in de schulden hadden gestoken, lieten
zich dan ook voelen: aangezien de meeste leningen een variabele interestvoet droegen,
moesten zij veel meer interesten betalen op het moment dat hun opbrengsten in het
slop geraakten. Naast de nadelige evolutie van de internationale economische
conjunctuur speelden in vele gevallen ook nationale factoren een rol. Dat verklaart
waarom de schuldencrisis niet in elk land even hard toeslaat. Met reden stelt Jeffrey
Sachs dat de schuldencrisis van de jaren tachtig eigenlijk twee crisissen omvat: een
crisis van de ontwikkelingslanden, die teveel hebben geleend, en een crisis van de
private (vooral Amerikaanse) banken, die teveel hebben uitgeleend10.
Gedurende de jaren tachtig is de schuldenlast van de Derde Wereld blijven
toenemen, zij het tegen een veel kleinere snelheid dan voorheen. Volgens schattingen
van de Wereldbank bedraagt de uitstaande schuld van de Derde Wereld in 1990 om
en nabij de 1200 miljard $. Om een goed inzicht te hebben in de schuldensituatie
volstaat het evenwel niet om het bedrag van de uitstaande schuld te kennen. Kennis
van de jaarlijkse financiële stromen die worden veroorzaakt door de aangegane
schulden zijn minstens even belangrijk. Men onderscheidt drie soorten financiële
stromen: (1) de nieuw ontvangen kredieten; (2) de terugbetaling van voorheen
ontvangen kredieten; en (3) de interestbetalingen. Het verschil tussen de nieuwe
kredieten en de kapitaalaflossingen is gelijk aan de netto-kredietverlening. De som
van de kapitaalaflossingen en de interestbetalingen is gelijk aan de ‘schuldendienst’
(‘debt service’). Het verschil tussen de nieuwe kredieten en de schuldendienst is
gelijk aan de netto-transfer.
De netto-kredietverlening is in de jaren tachtig aanzienlijk teruggelopen, van 68
miljard $ in 1982 naar 23 miljard $ in 1988. De in-
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terestbetalingen zijn over diezelfde periode blijven stijgen, van 48 miljard $ in 1982
tot 60 miljard $ in 1988. Vanaf 1984 zijn de netto-transfers dan ook negatief
geworden: terwijl de Derde Wereld in 1982 nog netto 20 miljard $ ontving,
transfereerde het in 1988 netto 37 miljard $ naar het Noorden. De schuldenlast van
de Derde Wereld is dus bij wijze van spreken verantwoordelijk voor een stroom van
negatieve ontwikkelingshulp.
Een kijk op dezelfde financiële stromen, maar dan enkel en alleen van de Derde
Wereld naar de commerciële banken en omgekeerd, toont dat het gedrag van de
private banken na 1982 een grondige verandering heeft ondergaan. Na 1982 werd
de kraan van het vers geld op korte tijd dichtgedraaid, waardoor de
netto-kredietverlening in de tweede helft van de jaren tachtig zo goed als droog kwam
te liggen (in 1982 bedroeg de netto-kredietverlening 32 miljard $, in 1988 nog slechts
2 miljard $). De interestbetalingen bleven evenwel constant (35 miljard $ in 1982,
34 miljard in 1988), zodanig dat al vanaf 1982 een netto-transfer van middelen heeft
plaatsgehad in het voordeel van de commerciële banken. De netto-overdracht naar
de banken bedraagt sinds 1985 ongeveer 30 miljard $ per jaar (in 1980 droegen de
banken nog netto 11 miljard $ over aan de Derde Wereld).

Het beheer van de schuldencrisis
Een belangrijk element in de schuldencrisis van de jaren tachtig is de grote rol die
de commerciële banken erin speelden. In 1982 bijvoorbeeld bedroeg hun aandeel in
de lange-termijnschuld van de Derde Wereld-landen zowat 50% (283 miljard $ van
561 miljard $). Vele grote westerse banken hadden hun portefeuille zwaar belast met
Derde Wereld-schulden. De Mexicaanse stopzetting van betaling in augustus 1982
(die uiteindelijk tijdelijk bleek) deed de vrees ontstaan dat spoedig andere landen het
Mexicaanse voorbeeld zouden volgen. In dat geval zouden de banken die tot over
hun nek in de Derde Wereldschulden zaten, het moeilijk hebben om boven water te
blijven. Indien één grote bank failliet zou gaan, zouden andere grote banken wel eens
vlug kunnen worden meegesleurd (het gevreesde domino-effect). De schuldencrisis
vormde dus een bedreiging voor het internationale financiële systeem.
Tegen die achtergrond is het begrijpelijk dat de strategie van de financiers (banken,
regeringen, internationale financiële instellingen) er in de eerste helft van de jaren
tachtig overwegend op gericht was
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te vermijden dat Derde Wereld-landen zouden overgaan tot de stopzetting van hun
contractueel voorziene betalingen (‘to default’)11. Herschikking van de schuldenlast,
vers geld en soberheidsprogramma's (officieel ‘aanpassingsprogramma's’) waren de
middelen die voorgesteld werden om landen met schuldenproblemen te helpen. Het
korte-termijndenken, met name het zoeken naar oplossingen voor de
liquiditeitsproblemen van landen in moeilijkheden, had de overhand. Hierin kwam
verandering vanaf 1985, toen de toenmalige Minister van Financiën van de Verenigde
Staten, James Baker, een nieuw plan voorstelde gericht op het weer aanzwengelen
van de groei in vijftien grote ontwikkelingslanden (Argentinië, Bolivië, Brazilië,
Chili, Colombia, Ecuador, Filippijnen, Ivoorkust, Joegoslavië, Marokko, Mexico,
Nigeria, Peru, Uruguay, Venezuela; later werden aan deze lijst Costa Rica en Jamaïca
toegevoegd). Van de commerciële banken werd bijvoorbeeld verwacht dat ze
gedurende de jaren 1986-88 netto 20 miljard $ nieuwe kredieten zouden verschaffen.
De Baker-strategie had echter niet de verhoopte resultaten. De nettokredietverlening bleef onder de verwachtingen, en de afbetaling van de schuldenlast
ging vooral ten koste van de invoer en de investeringen, hetgeen natuurlijk het
groeipotentieel van die landen hypothekeerde. De nieuwe Amerikaanse Minister van
Financiën, Nicholas Brady, kondigde in maart 1989 dan ook een wijziging van het
beleid aan. De grote nieuwigheid was dat voortaan officiële steun zou worden verleend
aan vrijwillige schuldverminderingsoperaties. Tot dan toe had de Amerikaanse
regering (met in haar zog de Wereldbank en het IMF) zich immers steeds tegen
schuldvermindering gekant. De argumenten hiervoor waren dat schuldvermindering
het de Derde Wereld-landen lastiger zou maken hun kredietwaardigheid te herwinnen
(omdat banken minder vertrouwen zouden hebben in landen die hun schuld niet
volledig afbetalen), en dat schuldherschikkingen zouden volstaan om hen terug op
het goede spoor te helpen.

Schuldvermindering
De koerswijziging van Brady is een impliciete erkenning van de relevantie van de
‘debt overhang’-hypothese die sinds enkele jaren in de literatuur over de
schuldenproblematiek opgang maakt12. Krugman omschrijft ‘debt overhang’ als een
situatie waarin een land een schuldenlast erft die zo groot is dat de schuldeisers
verwachten nooit volledig te zullen worden terugbetaald. Dit betekent dat de markt-
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waarde van de schuld, dit is de actuele waarde van de verwachte terugbetalingen,
kleiner is dan de nominale waarde van de schuld, dit is de actuele waarde van de
contractueel voorziene terugbetalingen. M.a.w., de verhouding tussen de marktwaarde
en de nominale waarde, of de gemiddelde waardeverhouding, is kleiner dan 1.
Een redelijke schatting van de gemiddelde waardeverhouding van de schuld van
een land wordt mogelijk door de noteringen op de secundaire markt voor buitenlandse
schuldtitels. Er is sprake van een secundaire markt wanneer financiële activa worden
verhandeld tussen andere dan de oorspronkelijke partijen. Indien de secundaire markt
efficiënt werkt, zal de koers waartegen de schuld van een land wordt verhandeld
overeenkomen met de gemiddelde waardeverhouding. Hoe lager de noteringen van
de schuld van een land op de secundaire markt, hoe minder vertrouwen de schuldeisers
hebben in de terugbetalingscapaciteit of -bereidheid van het land in kwestie. Voor
sommige landen waren de koersen in de afgelopen jaren adembenemend laag: Bolivië
10%, Ecuador 14%, Argentinië 19%. Men neemt aan dat bij gelijkblijvende
terugbetalingscapaciteit een stijging van de uitstaande schuld aanleiding zal geven
tot een daling van de koers.
Het bestaan van een secundaire markt waarop schuldtitels met grote korting worden
verhandeld, opent mooie perspectieven voor vrijwillige
schuldverminderings-operaties. Grosso modo onderscheidt men drie soorten vrijwillige
schuldverminderings-operaties: ‘buybacks’, ‘exit bonds’ en ‘swaps’. In een
schuldterugkoop (‘buyback’) koopt een land een deel van de eigen buitenlandse
schuld op de secundaire markt tegen sterk gereduceerde prijzen. Op die manier
vermindert het zijn uitstaande buitenlandse schuld tegen voordelige voorwaarden.
Een andere mogelijkheid is dat een land voorstelt om een deel van zijn buitenlandse
schuld om te zetten in een nieuwe lening (de ‘exit bond’) die betere voorwaarden
biedt dan de oorspronkelijke schuldtitels. De prijs die de schuldeisers moeten betalen
voor deze betere voorwaarden is een vermindering van de nominale waarde van de
buitenlandse schuld, gebaseerd op de noteringen van de secundaire markt. Bij
schuldomzettingen (‘swaps’), tenslotte, wordt de buitenlandse schuld vervangen door
een verplichting van een andere aard. De meest bekende swap is de ‘debt-equity
swap’, waarbij schuld wordt omgezet in kapitaal voor lokale investeringen. De
oorspronkelijke schuld, die in harde munt had moeten worden betaald, wordt op die
manier omgezet in lokale munt (hetgeen uiteraard aanleiding zal geven tot geldcreatie
of verhoging van de binnenlandse pu-
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blieke schuld). Dergelijke swaps hebben in de tweede helft van de jaren tachtig een
grote vlucht genomen. De Wereldbank schat dat in 1988 ongeveer 22,4 miljard $
schuld door secundaire marktoperaties is geconverteerd, waarvan 9,2 miljard $ in
‘debt-equity swaps’, 4,7 miljard in ‘exit bonds’, en 0,6 miljard in ‘buybacks’. In 1989
schijnen de verhandelde volumes te zijn verminderd, vooral wegens een terugval
van ‘debt-equity swaps’.

Schuld-naturr swaps
Een recent ontwikkelde soort swap, die met relatief veel publiciteit is voorgesteld,
is de debt-for-nature (schuld-natuur) swap13. Dit soort swap koppelt schuldomzetting
aan projecten met ecologische inslag. De structuur van de schuld-natuur swap is in
het algemeen iets ingewikkelder dan die van de ‘debt-equity swap’, omdat ze de
medewerking vereist van een milieu-organisatie uit het land waarvan de schulden
worden omgezet. Laten we als voorbeeld de swap nemen die in december 1987 is
afgesloten door Ecuador. De Amerikaanse afdeling van het Wereldnatuurfonds
(WWF-US) heeft toen Ecuadoriaanse schulden met een totale nominale waarde van
1 miljoen $ op de secundaire markt opgekocht tegen de prijs van 354.000$. Deze
schulden zijn door Ecuador omgezet in een obligatielening in lokale munt, en in
handen gegeven van Fundación Natura, een Ecuadoriaanse milieuvereniging. De
interesten van de lening moeten worden aangewend om allerlei milieuprojecten te
financieren (o.a. betere bescherming van de nationale parken en reservaten,
milieu-educatie), terwijl de hoofdsom als een schenking aan Fundación Natura
toekomt. In 1989 is volgens hetzelfde stramien nogmaals 9 miljoen $ buitenlandse
schuld van Ecuador omgezet.
Andere schuld-natuur swaps zagen er als volgt uit:
- In 1987 heeft Conservation International, een Amerikaanse niet-gouvernementele
organisatie, 650.000$ van de buitenlandse schuld van Bolivië gekocht voor een
bedrag van 100.000$. In ruil voor de annulering van die schuld heeft Bolivië beloofd
een bestaand natuurreservaat in het Amazone-gebied uit te breiden en beter te
beschermen.
- In 1987-88 heeft Costa Rica schuld-natuur swaps uitgevoerd voor een bedrag
van 5,4 miljoen $, met als voornaamste doel de Costaricaanse nationale parken beter
te beschermen, onder andere via de oprichting van een fonds voor het behoud van
de natuurlijke rijkdommen.
- In 1988 hebben de Filippijnen een overeenkomst gesloten waarbij
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schulden met een nominale waarde van 2 miljoen $ zijn omgezet in een gelijkwaardig
bedrag in lokale munt. Dit geld moet dienen om het beheer van de nationale parken
te verbeteren en om milieu-onderzoek en milieu-educatie te ondersteunen. De fondsen
mogen niet worden gebruikt om niet-Filippijnse consultants te betalen.
In vergelijking met de totale uitstaande schuld van de Derde Wereld gaat het hier
om uiterst geringe bedragen. Alle schuld-natuur swaps samen zouden voor minder
dan 100 miljoen $ schuld (nominale waarde) hebben omgezet.

Evaluatie van schuld-natuur swaps
Schuldvermindering en natuurbehoud gaan niet noodzakelijk samen. Enerzijds zou
een substantiële vermindering van de schuldenlast de economie van een land immers
een nieuw elan kunnen geven, met als gevolg een grotere belasting van de natuurlijke
omgeving en meer milieuproblemen. Anderzijds zou een omvangrijk programma
van natuurbehoud wel eens duur kunnen uitvallen, zodat de buitenlandse schuldenlast
toeneemt. Maatregelen die tegelijk de schuldenlast verminderen en natuurbehoud
stimuleren hebben dan ook het grote voordeel het ene goede doel niet ten koste van
het andere te verwezenlijken. ‘Debt for do-good swaps’, zoals ‘debt-for-nature swaps’
ooit treffend werden omschreven14, verdienen in dat opzicht alle krediet.
Gezien de nietige bedragen die ermee gemoeid zijn, is het evenwel duidelijk dat
schuld-natuur swaps noch voor de schuldencrisis noch voor de ecologische problemen
van de Derde Wereld een afdoende oplossing bieden. De markt voor dit soort
transacties kan natuurlijk nog groeien, maar toch lijkt alles erop te wijzen dat
schuld-natuur swaps, overeengekomen op vrijwillige basis, in de toekomst slechts
een ondergeschikte rol zullen blijven spelen. Een van de elementen die de verdere
ontplooiing van dit soort swaps afremmen is dat de overeenkomsten dikwijls slechts
bereikt worden na lange en moeilijke onderhandelingen tussen drie of meerdere
partijen. Elk van de betrokken partijen moet uiteraard een motief hebben om aan de
transactie deel te nemen. De mate waarin banken bereid zijn deel te nemen aan
schuld-natuur swaps hangt bijvoorbeeld af van de fiscale wetgeving in verband met
vrijwillige schuldverminderingen. Zo heeft het Amerikaanse Ministerie van Financiën
in november 1987 nieuwe richtlijnen uitgevaardigd waardoor banken die buitenlandse
schuldtitels wegschenken met het oog op ‘liefdadige’ activiteiten in die landen, de
vol-
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ledige nominale waarde van de weggeschonken schuld mogen inbrengen als verlies.
Voorheen moest het ingebrachte verlies gebaseerd zijn op de reële marktwaarde van
de schuld. De nieuwe regeling maakt het schenken van buitenlandse schulden aan
milieu-organisaties voor de banken financieel aantrekkelijker. Hierdoor stijgt de kans
dat schuld-natuur swaps worden afgesloten.
Het zijn vooral milieu-organisaties uit het Noorden die de drijvende krachten zijn
achter de schuld-natuur swaps. Hun uiteindelijke streefdoel is het natuurlijke erfgoed
van de mensheid zo goed mogelijk in stand te houden. Door de schuld-natuur swaps
krijgt het rijke Noorden rechtstreeks of onrechtstreeks medezeggenschap over hoe
het arme Zuiden omspringt met de natuur. Dit valt bij velen in de Derde Wereld in
slechte aarde, omdat men hierin bemoeizucht ziet van het Noorden en gedeeltelijke
afstand van soevereiniteit. In Brazilië, bijvoorbeeld, wordt door sommigen zeer
afwijzend gereageerd op de protesten en waarschuwingen uit het Noorden in verband
met de ontbossing van het Amazonegebied. Men eist het recht op naar eigen
goeddunken over de nationale natuurlijke rijkdommen te kunnen beschikken. Dit
soort reacties is begrijpelijk, want de kans is reëel dat de voorwaarden verbonden
aan schuld-natuur swaps op maat gesneden worden van het rijke Noorden, en het
Zuiden meer hinderen dan helpen in hun inspanningen om er economisch bovenop
te geraken.
Verrassend genoeg zijn er bovendien ook argumenten uit de economische hoek
tegen vrijwillige schuldverminderingsoperaties. Op het eerste gezicht lijken
‘buybacks’, ‘exit bonds’ en ‘swaps’ voordelig voor de schuldenlanden: ze geraken
immers van hun buitenlandse schulden af tegen een fikse korting. Het punt is evenwel
dat die landen het geld dat ze besteden aan de vermindering van hun buitenlandse
schuld, beter op een andere manier kunnen besteden. Alles heeft te maken met het
speciale karakter van schulden aangegaan en/of gegarandeerd door soevereine staten
(‘sovereign debt’)15. Het grote verschil met ‘private schuld’ is dat wanneer een
soevereine staat zijn contractuele verplichtingen als schuldenaar niet naleeft, de
schuldeisers niet of nauwelijks rechten kunnen doen gelden op de activa van de
schuldenaar. Met andere woorden, landen gaan niet failliet als private bedrijven. Een
privaat bedrijf dat niet langer solvabel is, zal zich, al dan niet gedwongen, failliet
laten verklaren. Als het bedrijf daarna geliquideerd wordt, voorziet de wet dat de
resterende activa van het bedrijf op gelijke wijze onder de schuldeisers van het bedrijf
worden verdeeld (de wettelijke uitzonderingen buiten beschou-
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wing gelaten). Als een land zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, kunnen de
schuldeisers het niet failliet laten verklaren om beslag te leggen op de activa van het
land. Zij kunnen ten hoogste sommige activa van het land aanslaan, zoals de tegoeden
bij buitenlandse banken.
Wat gebeurt er nu wanneer een land een deel van zijn buitenlandse schulden
terugkoopt op de secundaire markt? Niet alleen zal hierdoor de nominale waarde van
de uitstaande buitenlandse schuld van het land verminderen, maar ook de marktwaarde
ervan. Er zijn redenen om aan te nemen dat de vermindering van de marktwaarde in
verhouding minder groot zal zijn dan de vermindering van de nominale waarde16.
Dit komt omdat bij veronderstelling de verslechtering van de terugbetalingscapaciteit
van het land door de uitgave van de vreemde deviezen relatief gezien minder groot
is dan de teweeggebrachte vermindering van de schuldenlast. De terugkoopoperatie
zal daarom de koers van de schuld op de secundaire markt doen stijgen. De kost van
de terugkoopactie (in essentie gelijk aan de hoeveelheid vreemde deviezen die het
land aan de terugkoop besteedt) zal dan ook groter zijn dan de opbrengst, in dit geval
de vermindering van de marktwaarde van de uitstaande schuld. De terugkoop komt
daarmee neer op een subsidiëring van de schuldeisers. De schaarse middelen waarover
het land beschikt worden op die manier waarschijnlijk niet optimaal aangewend.
Een gelijkaardige analyse geldt voor ‘exit bonds’ en ‘swaps’, die een terugkoop
van buitenlandse schuld combineren met een andere transactie. Dit betekent dat ook
het geld dat in schuld-natuur swaps gestoken wordt rechtstreeks en onrechtstreeks
ten goede komt aan de schuldeisers: rechtstreeks door de terugkoop van een deel van
de schuld, en onrechtstreeks door het opdrijven van de koers van de overblijvende
schuld.
De veronderstellingen waarop deze analyse is gebaseerd worden echter niet door
iedereen aanvaard. Het is bijvoorbeeld niet zeker dat de gelden die worden besteed
aan vrijwillige schuldvermindering ook beschikbaar zijn voor andere aanwendingen.
Het zou ook kunnen dat het meewerken aan vrijwillige schuldvermindering op lange
termijn voor een Derde Wereld-land de meest renderende strategie is, als bijvoorbeeld
niet-betaling aanleiding zou geven tot het creëren van een slecht imago. Vrijwillige
schuldvermindering kan ook deel uitmaken van een groter pakket van maatregelen,
dat als geheel evenwichtig is samengesteld. In de praktijk is dus voorzichtigheid
geboden bij de

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

599
beoordeling van vrijwillige schuldvermindering.

Besluit
De eindbalans is verdeeld. In het voordeel van schuld-natuur swaps weegt vooral
dat ze tegelijk twee goede doelen nastreven, schuldvermindering en natuurbehoud.
In hun nadeel wegen onder meer de geringe bedragen die ermee gemoeid zijn, het
gevaar dat Derde Wereldlanden een stuk van hun soevereiniteit kwijtspelen, en het
verlies aan middelen dat ze kunnen opleveren voor deze landen. Schuld-natuur swaps
kunnen daarom noch voor de schuldencrisis, noch voor de ecologische problemen
van de Derde Wereld als oplossing worden beschouwd. Hiervoor zijn maatregelen
van een meer drastische aard vereist, zoals verregaande
schuldverminderingsprogramma's en internationale akkoorden met het oog op de
bescherming van de natuurlijke omgeving in de Derde Wereld. Gezien het belang
dat het Noorden heeft bij de instandhouding van de natuur in het Zuiden, is het niet
meer dan logisch dat het rijke Noorden hiertoe een substantiële bijdrage levert aan
het arme Zuiden.
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Informatierecht en mensenrechten
Jan Servaes
‘Informatie is macht. Dat is de eigentijdse parafrase van Francis Bacon's stelling dat
kennis macht vertegenwoordigt. Het is een aantrekkelijke, evidente, heldere en
onjuiste uitspraak’. Zo begint Cees Hamelink1 zijn bijdrage over informatie-armoede
aan het Tegenspraak Cahier over ‘Recht en Armoede’. Niet informatie als zodanig,
maar de capaciteit om informatie te verzamelen, te produceren, te distribueren en te
consumeren vormt macht. Deze differentiatie van meer en minder informatiecapaciteit
maakt het mogelijk te spreken over ‘informatierijken’ en ‘informatiearmen’.
Op internationaal vlak lijkt de kloof tussen informatierijken en informatiearmen
eerder toe dan af te nemen. Het in 1989 door de Unesco gepubliceerde World
Communication Report geeft daarvan nogmaals overtuigende voorbeelden. Factoren
als het internationale politieke klimaat, de privatisering en commercialisering van
de informatie-industrie, de verslechterende economie, de rol van nationale overheden,
en de complexiteit van de technologie kunnen als belangrijkste factoren worden
genoemd.
De internationale regelgeving heeft zich ontwikkeld vanuit drie gebieden: de
techniek, de politiek en de bescherming van de intellectuele eigendom. Maar vormen
van regelgeving die zich richten op de fundamentele oorzaken van de
informatiearmoede blijven afwezig. Zodoende bestaat er binnen het internationale
informatierecht geen oplossing voor het probleem van de informatiearmoede, zo
betoogt Hamelink. Hij verwijst b.v. naar de afwezigheid van een multilateraal
VN-verdrag met anti-trust maatregelen, of een gedragscode voor de overdracht van
technologie. Ook de onlangs te Brussel gehouden GATT Uruguay
onderhandelingsronde heeft voor de Derde Wereld
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weinig aarde aan de dijk gebracht. Bovendien bevat de bestaande regelgeving
elementen die de informatiearmoede slechts bestendigen. Als hoofdreden wordt de
individueel-liberale oorsprong van het vigerende informatierecht genoemd.
Toch aanvaardt Hamelink de klassiek-marxistische opvatting niet, die stelt dat het
recht slechts de uitdrukking van de bestaande machtsverhoudingen en derhalve een
instrument van de heersende elite is. Hij bepleit een opvatting van het informatierecht
dat steunt op gelijkwaardigheid en emancipatie en op die manier een actieve bijdrage
zou kunnen leveren aan het creëren van die mate van informatiecapaciteit die mensen
in staat stelt hun fundamentele recht op onafhankelijkheid te realiseren. Met andere
woorden, een emancipatoir informatierecht heeft oog voor de reële vrijheid en
gelijkheid van mensen en laat die prevaleren op formele vrijheid/gelijkheid. Met dit
laatste stoten we op een van de fundamentele spanningsrelaties waarmee elke
maatschappij (en dus ook het recht) sinds jaar en dag worstelt: de spanning tussen
vrijheid en gelijkheid.
In de loop der eeuwen hebben individuen en collectiviteiten deze problematiek
anders benaderd en gedefinieerd. Daarom kan men nu van drie generaties van
mensenrechten spreken. Terwijl de eerste generatie voornamelijk de civiele en
burgerrechten van individuen poogde (en poogt) te waarborgen, heeft men in de
tweede generatie ook oog voor economische, sociale en culturele rechten van burgers
en gemeenschappen. Het is pas recent dat over een derde generatie mensenrechten,
nl. de solidariteitsrechten, gepraat wordt. De meeste auteurs beschouwen deze drie
generaties mensenrechten als ondeelbaar en nauw met elkaar verbonden, maar in
vele gevallen ook antagonistisch. Ik wil dit illustreren voor de informatievrijheid.
Het begrip ‘vrijheid van informatie’, een vertaling van het Engelse ‘freedom of
information’, is van relatief recente datum, de ideeën waaraan het ten grondslag ligt
zijn evenwel zeer oud. In feite gaat het terug op de aloude principes ‘vrijheid van
denken’, ‘vrijheid van meningsuiting’ en ‘vrijheid van pers’. Deze principes vormen
sinds eeuwen de basis van het westerse denken. Ze liggen o.a. ten grondslag aan de
Amerikaanse grondwet van 1776 en de Franse Revolutie.
Hoewel de vrijheid van woord en uitdrukking ook in het Westen steeds aan vrij
grote en fundamentele beperkingen bloot heeft gestaan, toch maakt ze deel uit van
het Europese denken dat tot een vrijheid van drukpers en vrije pers leidde.
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Vrijheid van informatie
De begrippen ‘vrijheid van informatie’ en ‘vrije informatiestroom’ deden na de
Tweede Wereldoorlog hun intrede. Het kostte het door de Verenigde Staten
aangevoerde Vrije Westen in 1945, na een fascistische en autoritaire oorlogsperiode,
weinig moeite om deze beginselen binnen de Verenigde Naties als universele waarden
te doen aanvaarden. Aanvankelijk werd dit vrijheidsbegrip op een
individualistisch-liberale wijze geïnterpreteerd. Deze principes zijn terug te vinden
in de zgn. liberale media- of vrije perstheorie, op basis waarvan de meeste westerse
persmedia functioneren. Pas na enige tijd werd deze extreem-liberale visie van een
meer maatschappelijke uitleg voorzien. Dit komt in de zgn. sociale
verantwoordelijkheidstheorie, in de praktijk b.v. toegepast bij de publieke omroep,
tot uiting.
Hoewel er in de naoorlogse discussie een verschuiving plaatsvindt van een
politiek-liberale (de zgn. ‘eerste generatie’ van klassieke, fundamentele
mensenrechten) naar een meer sociaal-economische inschatting van mensenrechten
(of de ‘tweede generatie’ mensenrechten) in het algemeen, en informatievrijheden
in het bijzonder, ziet men beide interpretaties zowel in de theorie als praktijk van het
beleid aanwezig, en zorgen ze er vaak voor verwarring.

Cultuur en macht
Deze verschillen in interpretatie kunnen m.i. deels op basis van veranderende
machtsfactoren verklaard worden, deels ook omwille van cultureel bepaalde
interpretatieproblemen. Voor internationale verdragen en verklaringen speelt vaak
ook het niet bindende karakter van deze overeenkomsten een rol. Paul Ricoeur spreekt
dan ook van twee gerelateerde problemen: ten eerste dat van het recht zonder macht,
en, ten tweede, van rechtsprincipes die voor meerdere interpretaties open staan2. Het
volstaat b.v. om artikel 19 met artikels 28 en 30 van de Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens met elkaar te vergelijken om elementen van een ‘individuele’
versus ‘sociale’ interpretatie van mensenrechten in eenzelfde tekst terug te vinden.
De problemen die bij de interpretatie van communicatieprincipes, of de discussie
over een Nieuwe Internationale Informatie Orde opduiken, hebben m.i. dus te maken
met machtsverschuivingen op het politieke en/of economische vlak, evenals met het
in vraag stellen van hun universele geldigheid. Bovendien is er in de meeste culturen
vaak
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een verschil tussen de zgn. regels van de ‘geschreven’ en ‘ongeschreven’ cultuur.
Terwijl veel regeringen in officiële verklaringen en documenten de op westerse
ideeën gegrondveste zgn. universele declaraties, die in het kader van de Verenigde
Naties uitgevaardigd zijn, onderschrijven, houden ze er in de realiteit vaak, zowel
om redenen van macht als cultuur, weinig of geen rekening mee. In het Oosten wordt
b.v. aan een aantal in het Westen erg belangrijk bevonden waarden en normen als
gelijkheid van man en vrouw of democratie in de praktijk veel minder waarde gehecht;
andere waarden zoals respect voor ouderen of loyauteit aan de groep krijgen
daarentegen een belangrijker plaats toebedeeld. Dit geldt ook voor de interpretatie
van begrippen als culturele vrijheid e.d. in Oost en West.
In een recent bij de Nederlandse Unesco-commissie gepubliceerde bundel over
mensenrechten in een pluralistische wereld wordt bovendien op de tegenstelling
tussen individuele en collectieve rechten gewezen. Niet zelden is het individuele
recht van de burger ondergeschikt aan het staatsbelang, stelt een van de auteurs, Bas
de Gaay Fortman. Hij geeft als voorbeeld van de gevoeligheden op dit terrein een
citaat van Sovjetpresident Michail Gorbatsjov, die, ondervraagd over de individuele
vrijheden in zijn land, zei: ‘Men moet niet andermans klooster binnengaan met een
eigen handvest’. Bas de Gaay Fortman waarschuwt ervoor geen universele wetten
te maken die van bovenaf worden opgelegd. ‘Een klimaat voor universele rechten
moet van onderaf groeien, op basis van begrip voor de culturele verschillen’, zo stelt
hij. In dit citaat vindt men een voorbeeld van de zgn. ‘derde generatie’ mensenrechten,
namelijk de solidariteitsrechten.
Daarom ook werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1981
aangevuld met een Universele Islamitische Verklaring van de Rechten van de Mens.
De opstellers gingen er van uit dat de UNO-verklaring al te zeer een ‘compromis is
tussen het liberaal humanisme en het marxistisch humanisme’. Sinds oktober 1986
is er ook een Afrikaans Handvest van de Rechten van de Mens en Volkeren in werking
getreden, waarin de nadruk ligt op de maatschappelijke context waarbinnen de
mensenrechten gewaarborgd dienen te worden.

Van informatie- naar communicatierechten
De stap van algemene naar informatierechten is slechts een kleine. Volgens Sean
MacBride dient het principe van de vrije meningsuiting
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zelfs als het belangrijkste mensenrecht beschouwd3. Hij stelt dat deze vrijheid vier
specifieke rechten impliceert: het recht op vrije nieuwsgaring, het recht op vrije
informatie-ontvangst, het recht op een vrije pers, en het recht om geïnformeerd te
worden. In dit aldus gedefinieerde principe zitten dus zowel individuele als collectieve
rechten en plichten vervat, terwijl vele regeringen, naargelang van de verschillende
interpretatie en/of machtspositie, meestal slechts één van de genoemde rechten als
essentieel beschouwen. In het internationale informatiedebat hanteert het Westen
b.v. nog steeds de slogan van een vrije informatiestroom (free flow of information),
terwijl de Derde Wereld, gezien haar afhankelijkheidsrelatie op velerlei vlak, pleit
voor een vrije en evenwichtige informatiestroom (a free and balanced flow of
information). De Derde Wereld meent namelijk dat een internationale uitwisseling
van informatie in twee richtingen dient te geschieden. Bovendien hameren zij op het
vrijwaren van de eigen culturele identiteit (een thematiek die, in het licht van de
Europese eenwording in 1992, ook in Europa, en met name in een kleine
cultuurgemeenschap als Vlaanderen, opnieuw de kop opsteekt).
In de na-oorlogse periode kan een tweevoudige evolutie onderscheiden worden.
Terwijl aanvankelijk vooral het actieve recht van de zgn.
zender-producent-communicator, om zonder extern opgelegde beperkingen informatie
te verschaffen, beklemtoond werd, wordt nu het passieve recht van de
ontvanger-consument om geïnformeerd te worden meer beklemtoond.
In het principe van het ‘recht op communicatie’ (een vertaling van ‘the right to
communicate’ - persoonlijk vind ik ‘het recht om te communiceren’ een betere
vertaling) zit bovendien naast het passieve, ook het actieve recht van de ontvanger
om te informeren en te communiceren vervat. Tevens wordt de informatieproblematiek
verruimd tot andere inhoudelijke categorieën van het communicatieproces, dan de
aanvankelijk beperkt geformuleerde ‘nieuws’-thematiek. Dit ‘recht om te
communiceren’ werd voor het eerst in 1969 ter discussie gesteld in een artikel van
de toenmalige directeur van het VN-voorlichtingsbureau in New York, Jean D'Arcy
waarin hij stelde dat ‘er een tijd zal komen dat de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens meer uitgebreide rechten zal bestrijken dan het informatierecht,
zoals dat in Artikel 19 vermeld staat. Die verruiming kan het recht om te
communiceren genoemd worden’4.
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De nieuwe internationale informatie en communicatie orde
Een tweede evolutie betreft de verschuiving van de zgn. Onthoudingsplicht van de
overheid t.a.v. de media, naar de ‘benadrukking van een zorgplicht voor de overheid
om als bouwheer een voorwaarde-scheppend beleid te voeren en een infrastructuur
uit te bouwen waarin de communicatievrijheid als sociaal grondrecht verwezenlijkt
kan worden’5. Dirk Voorhoof splitst de communicatievrijheid daarom uit in een
uitings- en ontvangstvrijheid, die ieder een liberale en sociale ondertoon hebben.
Deze verschuiving m.b.t. de rol van de overheid kan kort geïllustreerd worden aan
de hand van de discussie over het concept voor een Nieuwe Internationale Informatie
Orde (NIIO). Van een eenduidige definitie van het NIIO-concept is, net zomin als
dat voor de andere hogergenoemde basisprincipes het geval was, ook hier geen
sprake. Ook nu kan men twee fundamentele spanningsvelden onderscheiden: enerzijds
de spanning tussen ‘vrijheid’ en ‘soevereiniteit’; anderzijds tussen het privé- en het
overheidsinitiatief. Terwijl in het Westen de individueel-liberale vrijheid van het
privé-initiatief centraal staat, beklemtoont vooral de groep van Niet-Gebonden Landen
het zelfbeschikkingsrecht en de nationale soevereiniteit in een globaal kader. Ze
bepleiten een directe band met de Nieuwe Internationale Economische Orde (NIEO).
Iedere natie moet zelf over de eigen informatiebronnen, -grondstoffen en -kanalen
kunnen beschikken, zo wordt gesteld. De communistische
‘pre-perestrojka’-interpretatie leunt weliswaar aan bij de door de Niet-Gebonden
Landen geponeerde versie, maar wijkt er toch op twee essentiële punten van af.
Enerzijds wordt de band tussen de NIEO en NIIO niet als fundamenteel en prioritair
beschouwd; anderzijds heeft men weinig oog voor de structurele vormen van
afhankelijkheid, en concentreert men zich veeleer op de ideologische en dus
inhoudelijke aspecten van informatievrijheid.
Mijns inziens is er ook een vierde interpretatie van de Nieuwe Informatie Orde
mogelijk, namelijk een die vertrekt vanuit het perspectief van de solidariteitsrechten.
De Amerikaanse jezuïet Robert White6 vat deze visie in vijf punten samen:
‘(a) De communicatiemedia moeten de belangen van het publiek dienen, en niet
enkel de belangen van economische en politieke machten (onder ‘macht’ kunnen
zowel individuen, ondernemingen als staten verstaan worden);
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(b) communicatie mag geen hiërarchisch proces zijn waarbij een elite alles voor het
zeggen heeft; bij communicatie moet een horizontale uitwisseling van kennis en een
wederzijds begrip voor elkaars cultuur voorop staan;
(c) meer gedecentraliseerde communicatiesystemen zijn nodig omdat die
makkelijker toegankelijk zijn en een grotere participatie en dus gebruik van deze
systemenen mogelijk maken;
(d) communicatie is een mensenrecht en communicatiemedia moeten zich richten
op meer participatie in beheer en produktie;
(e) als het recht om te communiceren fundamenteel is, dan moet opvoeding om
van dit recht gebruik te kunnen maken een integraal onderdeel vormen van elke
opvoeding’.
Verder voegt hij er aan toe dat ‘(f) de autoritaire communicatiemodellen, die
impliciet aanwezig zijn in traditionele communicatiewetenschappelijke opvattingen,
dienen in vraag gesteld en radicaal geherformuleerd te worden’.

Een kortsluiting tussen top en basis
Het is niet verwonderlijk dat deze voor overheden en producenten bedreigende visie
t.a.v. informatie- en communicatierechten op internationale en nationale niveaus
weinig medestanders vindt. Aldaar blijft de discussie nog steeds toegespitst op de
klassieke tegenstelling tussen het westerse vrije persprincipe en de dependentiestelling
die pleit voor een vrije en evenwichtige informatiestroom. Daarbij is het opvallend
dat het westerse standpunt opnieuw aan belang wint.
Hoewel tijdens de Negende Topontmoeting van de Niet-Gebonden Landen
(Belgrado, 4-8 september, 1989) een nieuwe resolutie over de NIIO werd aangenomen
die het ‘klassieke’ Derde Wereld-standpunt nogmaals herhaalde, werd dit standpunt
enige weken later, tijdens de vijfentwintigste Algemene Conferentie van de Unesco
(Parijs, 17 oktober-16 november 1989), gevoelig afgezwakt. Bij consensus werd een
‘strategie voor de internationale communicatie’ aangenomen, waarin de zinsnede
‘vrije en evenwichtige informatiestroom’ is verdwenen en vervangen door de
‘erkenning van het vrij verkeer van informatie, de vrije meningsuiting, de persvrijheid,
en het belang van onafhankelijkheid, diversiteit en pluralisme voor de media’. Het
debat over de communicatie-strategie werd sterk beïnvloed door de ontwikkelingen
in Oost-Europa. De ontwikkelingslanden werden enigszins tegemoet getreden met
passages waarin het streven naar ‘evenwich-
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tige verspreiding’ van de internationale informatiestroom, en het stimuleren van
programma's voor verbetering van de communicatie-infrastructuur, de opleiding van
journalisten, en de bescherming van de culturele identiteit van zwakkeren bepleit
wordt. Maar daarbij wordt telkens gesteld dat deze programma's ‘de vrije
meningsuiting nooit mogen hinderen’. Deze consensus-tekst maakte, volgens insiders,
de terugkeer van de Verenigde Staten en Groot-Brittannie tot de Unesco mogelijk.
Maar om diverse redenen is dat nog steeds niet gebeurd.
Op lokale niveaus, hier en in de Derde Wereld, wordt de hierboven genoemde
vierde interpretatie van de NIIO die uitgaat van de solidariteitsrechten, daarentegen
wel met enthousiasme begroet. Deze visie geeft duidelijk aan dat een ander
communicatie- en informatiemodel een democratisering en dus een herverdeling van
de macht op alle niveaus noodzakelijk maakt. Ze vertrekt bovendien niet langer van
een elitaire opstelling, maar van concrete behoeften aan informatie en communicatie
die aan de basis van de samenleving geformuleerd worden.
Dit standpunt werd bijvoorbeeld ingenomen op het eerste internationale congres
van de World Association for Christian Communication (WACC), dat van 15 tot 19
oktober 1989 in Manila plaatsvond. In de ‘Manila Declaration: Communication and
Community’ leest men dat ‘de congresgangers zich uitspraken voor een democratische
communicatievisie en in dialoog willen treden met andere instellingen en mensen
die in een geest van wederzijds begrip communicatie ten dienste willen stellen van
een vrije, juiste en vreedzame lokale en internationale samenleving. De toegenomen
technologisering, de gestegen monopolievorming van de media en de tendens naar
sensatiegerichte informatie, maken deze taak alsmaar dringender. De voorgestelde
communicatieprincipes moeten gebaseerd zijn op de macht van het volk, en dus de
formele partijpolitieke processen overstijgen. Ze moeten nieuwe wegen van
participatie zoeken die de vrijheid om te communiceren van alle mensen verhogen’.
Wil men de informatie-armoede opheffen en de informatiecapaciteit verhogen dan
zal men allicht de van bovenaf door de overheid geformuleerde wetten en regels
meer dan eens moeten ‘ontduiken’ of ‘anders interpreteren’7.
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Een dubbele strategie
Prima materia van Ivo Michiels
Georges Adé
‘Het lijkt alsof mijn werk voor 't eerst in zijn dubbele creatieve strategie wordt
begrepen en gewaardeerd’, zo sprak Ivo Michiels tijdens de uitreiking van de hem
toegekende Emile Bernheimprijs 1990. Ook stelde hij zichzelf voor als ‘een kunstenaar
van de taal, bekommerd om het vorm-gezicht, voor wie de enige werkelijkheid de
werkelijkheid van de tekst is’, maar getuigde tegelijk van zijn ‘creatieve solidariteit
met de mens, de onontbeerlijke compagnon in het verrukkelijke feest dat schrijven
ook is’. De twee richtingen van deze dubbele strategie zijn evenwel zeker niet
vreedzaam op elkaar afgestemd: Ivo Michiels heeft het over een ‘oorlog’, ‘tussen
mijn vocatie tot betrokkenheid waar ik niet onderuit kan en die toch met klem het
zeurderige lamento afwijst, en mijn vorm-wil, d.w.z. mijn geloof in het woord en in
het moment van de schoonheid’. Dit heet een ‘conflicterend bezig zijn met maken’.
En maken betekent ‘leven geven’, en leven betekent ‘als mens conflicterend aanwezig
zijn in de tijd’ (cfr. Diogenes, april 1990, p. 79).
Deze stellingname werpt een bijzonder licht op het laatste werk van Ivo Michiels,
het boek vier van Journal Brut, Prima Materia (Bezige Bij; verder PM), maar ook
op het gehele oeuvre. De lezer weet sinds boek drie: Vlaanderen, ook een land dat
Journal Brut tien boeken bevat, en dat de laatste zeven daarvan uitdrukkelijk een
alchemistisch ‘opus’, een transformatie, voorstellen. Dit ‘opus’, dit werk, begint met
boek vier: Prima Materia. Welnu daarin komt geregeld het thema van de tegenstelling
voor, het conflict, de oorlog in de meest algemene zin, zodat de lezer de alchemistische
operatie hoofdzakelijk als een poging tot verzoening van die tegenstellingen ervaart,
als een verhoopte ‘coïncidentia oppositorum’. Die eenmaking komt soms tot stand:
dit betekent ook: soms niet. En deze onbeslistheid maakt van
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PM het zoveelste merkwaardige geschrift van Ivo Michiels.

Woord in beeld
Het beginbeeld van PM verwijst naar de jeugd van de schrijver, toen hij naar de
fabriek moest. Foto's ontwikkelen: op een vel papier in een misselijkmakend vocht
ondergedompeld, worden de dingen zichtbaar. De lezer kan het boek oppervlakkig
als een resem foto's bekijken, momentopnames uit het verleden, maar er is uiteraard
veel meer dan dat: deze opnamen worden tot een geleding verwerkt zodat het woord
‘in beeld’ komt: de betekenis van het beeld ontstaat in het woord. In het raam van
de beschouwing die nu volgt is het niet nodig een nauwkeurige voorstelling van deze
geleding te onthouden: zij bestaat uit fragmenten epische en lyrische poëzie, die
bekende themata uit het werk van Ivo Michiels in deze alchemie heropnemen: de
fabriek, de oorlog, de schuld, de uitsluiting, de opsluiting, en ook het Zuiden, als de
andere werkelijkheid, maar ook nog de vrouw, of de vrouwen, of ook nog de kat, als
het andere leven, en de stank, die in dit boek met de ‘prima materia’ verbonden wordt.
In PM komen echter ook volkomen nieuwe elementen te voorschijn, waarvan de
merkwaardigste zijn een dwaaltocht door een grote stad (Londen), en een zelfportret
in een resem anekdoten omtrent de figuur ‘de man voor het venster’. Meer nog dan
de waarde van al deze fragmenten afzonderlijk, en zelfs meer dan de waarde van de
geleding waarin zij elkaar een onoverzichtelijke reeks meerwaarden toeschrijven,
biedt dit boek, in zijn geleding ingebouwd, een ontredderende bezinning over de
tweeheid, te beginnen met die van de ‘prima materia’ zelf tegenover alles wat via de
alchemistische operatie uit haar dient te ontstaan. ‘De onzichtbare harmonie - en het
Grieks betekent hier, letterlijk, etymologisch: geleding, ‘articulatie’, systeem, structuur
- is sterker dan de zichtbare’, zegt Herakleitos (fr. 54), die hier nog meermaals
geciteerd zal worden. Het is precies in die onzichtbare geleding dat het duidelijk
wordt hoe het opus alchemicum niet werkt, niet gewerkt heeft, en waarschijnlijk
nooit kan werken.

Orakelkaarten
Wat is dat ‘magnum opus’? Niets minder dan de transformatie van de mens tot zijn
vermeende ware gestalte, transformatie waarvan de meer bekende alchemistische
operaties een overdrachtelijke voorstel-
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ling geven: lood wordt goud, en sterfelijk wordt eeuwig jong. De progressieve mythe
van de alchemie wil dat de chaos, de ‘prima materia’, tot twee elementen herleid
wordt: gestold wordt zij het actieve principe, de ziel; opgelost het passieve, het
lichaam. Deze twee figuren worden dan in de alchemistische ‘conjunctie’, of bruiloft,
herenigd tot de Filius Sapientiae, de nieuwe mens, die zoals de vogel Phoinix uit het
zuiverende vuur herboren wordt. Wat stelt dit fascinerende verhaal eigenlijk voor?
Het oerverhaal is waarschijnlijk terug te vinden in allerlei mythen van
aristocratische oorsprong, waarin de mannelijke held in zijn geest de moed en de
kracht vindt om zowel de materialiteit (het ongenoemde van het genot en van de
dood) als de dualiteit (de alomtegenwoordige tegenstellingen) te transcenderen, en
een nieuw mens-zijn te bereiken. Een nieuw zijn dat in sommige versies van de mythe
als het alleroorspronkelijkste voorgesteld wordt. Geen wonder dat deze mythe in
allerlei vormen van mystiek terug te vinden is - de onwaarschijnlijke Zénon van
Marguerite Yourcenar is er een mooi voorbeeld van - maar ook dichter bij ons in
verschillende ondernemingen die iets als een psychische integratie aanprijzen.
Het moet voor de lezer evenwel evident zijn dat Ivo Michiels met deze mythen
speelt. Een omweg kan dit verduidelijken: in Journal Brut vinden we geregeld
verwijzingen naar het Tarot-spel terug. Welnu, die reeks speelkaarten met diverse
symbolen, betekent op zichzelf niets: het zijn prentjes die een betekenis krijgen terwijl
je ze interpreteert. Uiteraard verwijzen sommige beelden naar een bekende versteende
beeldspraak (een geraamte is de dood, enz.) maar voor wie de Tarot-kaarten raadpleegt
is het belangrijkste de geleding waarin de uitgelezen kaarten verschijnen. Elke
geleding, want er zijn er vele verschillende, steunt op een geometrisch, symbolisch
geladen, patroon, ofwel op een numerologisch systeem, ofwel op allebei tegelijk,
maar beide zijn, tenslotte, ook arbitrair, dit is: op zichzelf betekenisloos. Het is de
interpretant die de betekenis uitspreekt. De Herakleitische ‘Heer van Delphi’ speelt
ook Tarot: ‘hij zegt niets, hij verbergt niets, hij maakt tekens’ (fr. 93): aan die tekens
dient de mens zelf een zin te geven. ‘De Sibylle in haar waanzin spreekt een niet
lichtzinnige, niet opgesmukte noch opgetooide taal, en haar stem draagt, door de
godheid bezield, tienduizenden jaren ver’ (fr. 92), zo omschrijft Herakleitos de
dwingende kracht van het orakel. ‘Christine keek mij diep in de ogen en fluisterde:
Zie je wel! althans ik meende iets dergelijks te verstaan ofschoon het mij niet duidelijk
was waar het verder op
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sloeg’ (PM, 88).
De fragmenten uit Journal Brut worden ons dus aangeboden als orakelkaarten:
wij dienen mee te spelen; de geleding waarin ze voor ons verschijnen is die van het
vermeende verhaal van een transformatie, maar van wat in wat? De schrijver speelt
zelf, ordent al schrijvend, betekent al verzinnend, zegt terwijl hij misschien niets wil
zeggen. Het zou dus een vergissing zijn deze teksten uitsluitend te lezen binnen het
raam dat zij zelf ons aanreiken. Gegeven de kaarten en de spelregels moet je nog
nagaan hoe iemand speelt. Wat hij met het lot aanvangt.
Er bestaat een relatie tussen Tarot en Alchemie: de reeks van 21 + 1 arcana maiora
wordt ook als de symbolisering van de verschillende fasen uit de alchemistische
transformatie gelezen. Tarot en Alchemie zijn in Journal Brut en inz. in Prima
Materia echter alleen maar als zichtbare geledingen te ervaren: het zou zinloos zijn
de tekst van Ivo Michiels te herleiden tot de zin die je mogelijk aan die geledingen
kan toeschrijven. De echte prima materia uit dit werk, dat zijn de talloze verhalen
van Ivo Michiels, die uit zijn herinnering, zijn verbeelding, de overlevering door
anderen, of nog het dromen, ontstaan, en de eveneens talloze pogingen tot
zelfbeschrijvende uitingen. Maar deze materie wordt ons in een bepaalde ordening
aangeboden, en wel dermate dat het voor de oppervlakkige lezer erop lijkt dat daarmee
alles gezegd is. Het is niet uitgesloten dat de schrijver zelf, die zich oorspronkelijk
gewoonweg aan de maaklust overlevert, zijn lezers kan verwijten dat zij zijn subtiele
harmonieën niet waarnemen. De harmonie is subtiel, voorzeker, maar kan je de
muziek echt tot de compositie herleiden? Laten we verticaal, eerder dan horizontaal
lezen. Laten we, bij voorbeeld, nagaan wat Prima Materia schrijft over het ‘zeggen’,
de ‘schuld’ en de ‘tegenstelling’.

Verticaal lezen
In het Londense Inferno-verhaal verkrijgt de verteller een tijdelijke opschorting van
zijn dwaalstraf door iets te vertellen. Omdat hij echter met deze verhalen de straf
uitstelt, is de verhaaldaad zelf een begin van een verzet, tegen een nogal naamloze
macht. Duizend-en-éénacht. Orpheus in de onderwereld. Het verhalen nu, het ‘zeggen’
is hoogst dubbelzinnig: elk verhaal begint met ‘op een dag’, en situeert zichzelf dus
meteen in het nooit-en-nergens van het verzonnene. Dit negatief aspect, deze negatie,
drukt Ivo Michiels sterk uit: zeggen,
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vertellen, is, onder meer, ‘weigeren, neuszetten, uitdrijven’ (PM, 103). ‘Zeggen “Op
een dag” en er aldus mee aanvangen, reeds met zo'n aanvang van schijnbare onschuld
sluipend het pad van de revolte betreden want immers reeds bezig met zéggen (...)
en onderwijl voor ogen houden hoe al datgene wat langs deze weg van fictie en trucs
en liberteit tot ontstaan is gebracht geen andere bestemming heeft dan voort te bestáán,
voort, voort, en dus voort de leugen, de inventie, de contingentie, de ontmanteling,
dit wel zeggen de poëzie, het Sublieme Verzet zéggen’ (PM, 103). In Leçon (1978)
stelt Roland Barthes iets gelijkaardigs: ‘à nous, qui ne sommes ni des chevaliers de
la foi ni des surhommes, il ne reste (...) qu'a tricher avec la langue (...) Cette tricherie
salutaire, cette esquive, ce leurre magnifique, qui permet d'entendre la langue
hors-pouvoir, dans la splendeur d'une révolution permanente du langage, je l'appelle
pour ma part: littérature’. Deze tragische interpretatie van het ‘zeggen’ - als een
twijfelachtig wapen tegenover een ongenoemde macht - steekt af tegen de dialoog
die het echte magnum opus van Ivo Michiels, In den beginne was het Woord, afsluit.
Daarin verschijnen woord en wederwoord, constant, als het enige heil, als de enige
uitweg uit de doolhof van het geweld - hoewel, voornamelijk in deel 1: Het boek
Alfa, en deel 2: Orchis Militaris, het woord ook in zijn verdoemende kracht optreedt.
Het ‘zeggen’ uit Prima Materia lijkt meer op een wanhoopsdaad: er valt niets meer
te doen, we zullen dan maar verhaaltjes vertellen. De schrijver zegt: ik heb je niets
anders aan te bieden, maar als je het aanvaardt, ontstaat er een ogenblik vrede, en
dan dien jij mij te antwoorden, en mij te zeggen wat jij gelezen hebt. In een lyrisch
fragment wordt dit als volgt voorgesteld: ‘Zolang de nieuwe woorden komen behoren
poëzie en canto tot de mogelijkheden / Zolang de mogelijkheden komen komen de
goede regens / Ze spoelen de chaos weg / Ze maken de prima materia (dat wat
ondoordringbaar is) / Tot een vruchtbare aarde (dat wat bij voortduring ontstaat in
het jaargetijde)’ (PM, 178).
Het Herakleitische water is het zaad, én het woord. Het water uit de lucht (de
regen) is bevruchtend, en daarom ontstaat er een moederlijke aarde (de materie) uit
wat de gapende baaierd was (het onnoemelijke, het excrementiële). Begrijp, uit deze,
opnieuw Herakleitische kosmogonie: tegenover de chaos van de destructie is alleen
het woord, het zeggen opgewassen. En even Herakleitisch klinkt deze bepaling:
‘denken is oorlogvoeren, aarde veroveren, zoals vertellen, zoals schrijven’ (PM,
207). Bemerk: de vijand blijft ongenoemd. Bij
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Herakleitos ontstaat alles uit de oorlog tussen de tegengestelden. Het ‘denken’ uit
Prima Materia voert oorlog tegen het ongrijpbare, tracht land te veroveren op een
onnoemelijke, stinkende, warboel.
Zelfs in de fotobeeldspraak vind je de oude kosmogonie terug: het vuur, volgens
Herakleitos het eerste element, is het verschroeiende weerlicht, dat door de lucht
heen tot water verwordt, en in dat water ontstaat alles: de aarde, en de lichtende
hemel. De foto, het ‘lichtdrukmaal’, ontstaat uit licht, maar moet eerst door het water
om iets te worden. In hallucinerende beginsequentie vraagt de verteller zich af welke
blik te voorschijn zal komen uit het stinkende ontwikkelingsbad: wat stelt die
onbestemde toestand voor? ‘Iets is er en is er nog niet, het heeft iets dreigends dit
constant voor ogen te hebben, zelfs al zou die dreiging van het Nog Niet, van het
komende, onafwendbare, vervuld zijn van vreugde. Word ik gek? Of: ontspringt er
niets aan deze blik omdat die blik... de mijne is, die van later en die van nu en die
van nu reeds ten volle die van later, alles al daarin vervat? En gestold?’ (PM, 29).
De tegenstelling tussen wat is en wat nog niet is wordt in de waanzin opgeheven, de
waanzin van het solipsisme: alleen wat ik waarneem bestaat, en wat ik waarneem
dat ben ik zelf. Wat valt er dan nog te zeggen? Ik ben zelf de chaos die mij verteert,
de onzin die mij vernietigt. Er is geen ontkomen aan.

De taal van het verweer
Een vijandige macht maakt het leven onmogelijk, maar met welke naam zal ik ze
aanwijzen? De naam ervan zal alleszins ontkennend zijn. Er is de verlammende
onmacht (‘iemand staat op het punt te verdrinken en smeekt om hulp, mijn hulp’ PM, 13), die ook tot onwil zonder meer verwordt (‘niet kijken, nu vooral niet kijken.
Denk: Je weet nooit wat daar op de bodem gebeurt - PM, 17). Van zodra echter het
schrikbeeld van de verplichting opdoemt begint het woekergezwel schuld het denken
en het schrijven op te slokken zodat alles opnieuw een duistere stinkende chaos
wordt. Het ‘non serviam’ van de lichtdragende gevallen engel, het wachtwoord van
Stephen Dedalus, weerklinkt hier en daar, maar dan in een typische Journal
Brut-toonaard. De verteller moet ook naar de mis, en tegen de Onnoemelijke durft
hij wel spreken: ‘terwijl in mijn neus de nawerkende stank van de lijm zich vermengt
met de geur van de wierook die me ook draaierig maakt, mompel ik tot de Onzichtbare
ginds vooraan nabij de rode lamp dat Hij het van mij op een briefje kan krijgen: Ik
zal mijn dagen,
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mijn jaren niet slijten in de fabriek, daar dient niemand op te rekenen’ (PM, 130).
De Tegenstrever is hier de Onzichtbare. De Macht bevindt zich hier, toevallig en
voorlopig, op een ongrijpbare afstand: de greep neemt af, een kortstondig en
ongelofelijk ogenblik lang laat de Macht toe dat de bange ziel het overmoedige
jongetje speelt, en op een lachwekkende manier nee zegt. De humor als het opgelucht
verzet van wie heel even de macht niet meer lijfelijk waarneemt, en durft zeggen:
dat stinkt hier, ik blijf hier niet.
Een ander verweer tegen de verplichting - en dus het schuldgevoel - is de bekentenis
van onmacht: ik word gedwongen iets te beloven, maar hoe kan ik die belofte
nahouden (‘Wat moest ik met een belofte waarvoor geen bezegeling mogelijk was,
niet eens een onderwerp bestond?’ - PM, 98); maar daarmee is het dwingende gevoel
van de verplichting zeker niet opgelost. Dan maar verzinnen; dit is: liegen. Of niets
zeggen. Of verduisteren. En dat wordt dan een ‘verhaal van darmkramp en zonde’
(PM, 61).
Een ander verhaal uit Prima Materia spreekt een onverbloemde waarheid, een
rauw stuk taal. De verteller gedenkt hoe hij als jonge arbeider niet bij de
studentenbeweging mocht. Een man van eer en gezag, een ‘Geroepene’, zegt hem:
‘dit hier is uw plaats niet, u bent een arbeider, u bent geen student, arbeiders horen
bij arbeiders, studenten bij studenten’ (PM, 132). Tientallen jaren later ontmoeten
ze elkaar opnieuw, de ‘Geroepene’ hoort dan ‘wat ik denk tussen mijn tanden’, maar
het is pas wanneer hij dood is dat de verteller hem durft zeggen: ‘weet u wel wat er
voor dreigends uitgaat (...) van een vingerknip, een oogopslag van zo'n Geroepene,
weet u wel hoe grievend zo'n taal is’ (PM, 143). Maar de verteller zegt dit niet eens
tegen de dode: ‘Ach, wat zal ik hem verwijten, wat zullen wij elkaar verwijten, hij
de argeloze van het Goede Recht die de scheiding, het afbomen als een principe van
sociale, van morele en andersoortige netheid heeft verkondigd en ik die gewacht heb
tot zoveel-zoveel jaren na zijn dood om hem terecht te wijzen’ (PM, 144). Het zijn
verhalen in die trant die de lezer ertoe brengen te vermoeden dat de alchemie niet
werkt. Of dat er niet eens een alchemistische transformatie plaats gegrepen heeft.
De macht blijft ondoorgrondelijk. De destructieve kracht ervan uit zich in de
uitsluiting: ‘jij wil daarbij, maar je hoort er niet bij’. En daardoor wordt het bestaan
inderdaad verdoemd. In deze brutale negatie ervaart de verteller evenwel geen enkele
verplichting, en dus ook geen enkele schuld: hij wordt alleen maar door een
onmachtige woede bevangen, die zich pas zal uiten wanneer het
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geen zin meer heeft, en zich dan nog intoomt, om een ontgoochelende
onverschilligheid te kunnen bereiken.
In zijn toespraak ter gelegenheid van de Emile Bernheimprijs verwoordt Ivo
Michiels een mening die enigszins van die gelatenheid afwijkt: ‘Ach, we zijn
oorlogskinderen (...) en we zullen dat wel blijven, voorgoed geraakt door de
massa-ellende van de schuld, vooral de schuld, de individuele en collectieve schuld.
Goddank blijft iets van de (stille) woestheid om 't voortdurende onrecht om de
blijvende warwinkel die leven heet, het halen op enig goedkoop cynisme’. Het
‘geraakt-zijn-door-de-schuld’ wordt als een oorlogsomstandigheid voorgesteld, terwijl
hier een heel andere schuld dan die tegenover de dwingende verplichting ter sprake
komt: de schuld die de machtdrager, al was het maar in en door het woord, aan de
ellende heeft. De redding, het ‘geluk’, komt dan van de woede om de
onrechtvaardigheid, of om de chaos. En die woede is sterker dan de moedwillige
onverschilligheid, of gelatenheid. Het is merkwaardig hoe dit relatiepatroon in Prima
Materia eigenlijk niet verwoord wordt, terwijl het de hele figuur van de verteller
bepaalt. Misschien kan je het hier en daar tussen de woorden zien opkomen, onder
meer in het verhaal van de uitsluiting. Indien dus de schuld als een ervaring van
onmacht en onwil tegenover een verplichting, in Prima Materia inderdaad
getransformeerd wordt tot een bezworen voorwerp, het geschrift, wordt de schuld
in de meest strenge betekenis, het schuldig-zijn-aan, ternauwernood verwoord. En
deze verdringing wordt in de gelatenheid opgeheven: jij hebt mij vroeger uitgesloten,
maar ik neem het jou niet meer kwalijk, en wat niet gezegd wordt luidt: jij kon niet
anders, zoals ik zelf ook niet anders gekund heb dan op mijn beurt macht te willen
spelen.
Meteen is waarschijnlijk het radicale verschil tussen In den beginne was het Woord
en Journal Brut aangeduid. Het Woord maakt van een relatiepatroon een abstracte
compositie, die pas in haar laatste luik naar een personalisering georiënteerd wordt.
Het geweld van de orde, het geweld van de wanorde, de wanhopige verzuchting naar
een nooduitgang uit de ellende, en het geduldige spreken als de aanzet tot een nieuwe
wereld, ziedaar de themata van de grandiose dramaturgie die In den beginne was het
Woord is. In Journal Brut daarentegen onderneemt Ivo Michiels het hachelijke
waagstuk zichzelf tegenover dit krachtige patroon te situeren, en dit gebeurt
onvermijdelijk met schade en schande. Strakke beveiligingsmaatregelen, allerhande
structuren dienen een te onstuimige openheid in te tomen, zodat het werken
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zelf een spel of een feest kan blijven, maar nu en dan breekt via de verhalen, ook die
van de dromen, het ongezegde, het onzegbare door. En de gruwelijke, stinkende
waarheid is dat we met z'n allen en ieder voor zich medeplichtig zijn aan de ellende,
en dat het onverdragelijk is dat te beseffen. Denken we maar aan al die landen waar
een tyranniek staatsapparaat omvergeworpen werd, en waar zovelen nu willens nillens
moeten toegeven dat zij het, om wie weet welke redenen, overeind gehouden hebben.
Of denken we maar aan onszelf, aan het oordeel dat de komende generaties over het
letterlijk onmenselijke verschil tussen Noord en Zuid, en over de destructie van de
biosfeer, zullen uitspreken. Tegen dat besef is geen enkele ‘woestheid’ opgewassen:
het vraagt alleen maar om inzicht, en vastberaden handelen.

Isis versus Magna Mater
Ivo Michiels houdt het echter voorlopig bij de prima materia: de Pausin uit het
Tarot-spel (Pausin Johanna verschijnt heel even in een komisch verhaal in PM), Isis,
of de Wijsheid. De drie vrouwelijke figuren die het mannelijk bestaan bepalen: de
moeder, de vrouw, de dood. De vrouwen ‘hebben mij voortdurend nader gebracht,
nader tot jou (...) zodat het niet ondenkbaar is dat ik je inderdaad zal weerzien, hier
en van dan af op geregelde tijdstippen, als eenmaal alles zal zijn overbrugd, alle die
onnoemelijke tegenstellingen van afkomst en route’ (PM, 75). Maar wáár gebeurt
de ‘overbrugging’ van de tegenstellingen? Voorlopig in het schrijven, op een
voorlopige wijze, en daar alleen, of, in overdrachtelijke zin dan, in het ontwikkelen
van beelden in een stinkend bad. ‘De openbaring komt via de schede, of: hier, in de
baarmoeder van mijn morgenlijke eenzame uren, houdt de geboorte nooit op, allicht
ook het sterven niet, die andere beweging van identiek gewicht’ (PM, 59). Het opus
alchemicum wordt op twee, tegenstrijdige, manieren voorgesteld: als een eenmalige,
definitieve transformatie, of als een cyclisch gebeuren, zoals in de Herakleitische
kosmogonie alles uit het vuur komt, en alles in het vuur vergaat. Isis opent de weg
naar de ultieme integratie, terwijl de Magna Mater ons omarmt in de eeuwige
terugkeer van geboorte, dood en wedergeboorte.

De mens en zijn daimoon
Het thema dat zich in PM op de meest frappante wijze buiten de alchemistische
transformatie situeert is de monoloog-dialoog-relatie.
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Laten we opnieuw, een laatste maal, vanuit een fragment van Herakleitos denken:
‘èthos anthroopooi daimoon’ (fr. 119), vrij vertaald: ‘als de mens een daimoon heeft,
dan is het zijn karakter’. ‘Ethos’, verwant met ‘zeden’, betekent ‘woning’,
‘gewoon-zijn-aan’, maar ook ‘eigenheid’, ‘eigen aard’, terwijl ‘daimoon’ betekent
‘een gevende, schenkende, kracht’, en oorspronkelijk is daar niets duivels aan. Het
gezegde van Herakleitos stelt dus dat het lot van de mens zijn eigen aard is. Welnu,
in PM wordt de lezer geconfronteerd met een dialoog tussen de verteller en zijn
daimoon - zullen we maar zeggen het ongezegde dat elke persoon dwingend bepaalt?
Die dialoog wordt echter opgeheven, eerst in de groteske toonaard van een
duiveluitdrijving, maar ten slotte ook in de negatie van elke vorm van dialoog. ‘Een
goddelijk privilege is 't, nooit waarachtig van mening te verschillen, nooit te
redetwisten, nooit en daarmee bedoel ik altijd en overal gelijk te halen (...) nooit een
ander naast jou te hebben want hoe kan't als de ander naast jou niet bestaat, er niet
is, al is uitgebannen, als hij er is om uit te bannen, er dus al niet meer is (...) tegelijk
duivel en bezweerder te zijn, bezit te nemen en uit te bannen, niets te zeggen maar
wel voortdurend te doen alsof en zo doend 't goed weer te maken en 't kwaad, alla,
bij wijze van spreken’ (PM, 247-248). Hier is spreken dus onmogelijk: de andere,
de tegenstrever, de echte duivel, is dus verbannen: ik spreek met ‘mijn eigen’ zoals
het Vlaams zegt. En het Vlaams zegt ook nog ‘niet met mij’. ‘Het’ spreekt in mij,
‘het’ schrijft, ‘het’ maakt mij goddelijk zelfgenoegzaam. En aangezien de lezer dan
ten slotte met een eindtekst en een afsluitcitaat in omgekeerde richting naar het begin
teruggestuurd wordt, kan hij niets anders beseffen dan dat de beweging van Ik naar
Mij, van verteller naar tekst, en omgekeerd. De transformatie is dus wel degelijk
cyclisch, gebonden aan de natuur, de ‘phusis’, de eeuwigdurende wording. Het werk
is nooit af.

Een creatieve dialoog
‘Een dubbele creatieve strategie’, beweert Ivo Michiels. Aan de ene kant het
‘vorm-gezicht’, aan de andere de ‘creatieve solidariteit met de mens, de onontbeerlijke
compagnon in het verrukkelijke feest dat schrijven óók is’. En tussen deze twee
dimensies, een ‘oorlog’, een ‘onflicterend aanwezig zijn in de tijd’. Dit is de taal van
de rede, die van een redelijke zelfbeschrijving. De werkelijkheid van de tekst is
verschillend. De zichtbare geleding ervan, het ‘vorm-gezicht’, bete-
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kent op zichzelf al een dubbelzinnige onderneming: Alchemie en Tarot stellen ofwel
een vorm van spel voor, ofwel een bezetenheid waarmee er niet te praten valt (en
misschien ook nog een schemerzone tussen beide, maar dan valt er zeker niets meer
te zeggen). In het ene geval wordt de taal, het spreken-met, tussen haakjes geplaatst,
in het andere wordt ze met geweld omgebogen tot de uiting-zonder-meer, die geen
wederwoord duldt. Denk aan de psychische terreur die geïllumineerden van alle slag
uitoefenen: ‘jij kan niet meepraten, want jij ervaart niet wat ik ervaar, en dat kan jij
ook niet, want jij gelooft mij niet’. Het is evident dat Ivo Michiels met de zichtbare
geleding speelt.
De onzichtbare geleding daarentegen nodigt de lezer tot een aandachtig herlezen
uit. Er wordt spelenderwijze een ‘verhaal’, in de zin van een ‘toestand’ én een
‘verhouding’, uitgebouwd, dat een transformatie heet te zijn. In de conflictueuze
relatie tussen wat getransformeerd dient te worden, het verleden, waarschijnlijk, en
het transformatieproces zelf, het spelend schrijven, is de andere, zullen we maar
zeggen de lezer, afwezig: hij wordt trouwens uitgedreven, verbannen, uitgesloten.
De enige ‘creatieve solidariteit’ met de medemens is dan alleen maar in het aanbieden
zelf van deze tekst te beleven: de maker nodigt de lezer tot een gelijkaardige
transformatie uit. Zie mij spelen en doe mij na. Zolang we spelen is er hoop, zolang
we schrijven wordt de vernietigende onzin, de prima materia, bedwongen, bezworen
en hopelijk omgevormd, ‘herschapen’, tot een nieuwe aarde en een nieuwe hemel.
Hoe moet het dan verder? Wat zullen de volgende delen van Journal Brut, waarvan
de beginthemata nu al vast liggen, ons vertellen? Gaat de tranformatie verder, en
waarheen? Laten we afwachten of Ivo Michiels de uitdaging van René Char zal
opnemen, die hij meer dan eens in hun beider Vaucluse-landschap laat optreden.
‘Toute association de mots encourage son démenti, court te soupçon d'imposture.
La tâche de la poésie, à travers son oeil et sur la langue de son palais, est de faire
disparaître cette aliénation en la prouvant dérisoire’. En: ‘au centre de poésie, un
contradicteur t'attend. C'est ton souverain. Lutte loyalement contre lui’. (A une sérénité
crispée).
Poëzie is fictie, maar dat heeft geen enkel belang. Levensbelangrijk daarentegen
is de tegenwoordigheid van de andere, de tegenspreker, de lezer, midden in je werk.
Denken betekent met hem denken, of ‘oorlog voeren’. De poëzie is niets anders dan
de creatieve dialoog.
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Post scriptum
Het is dus blijkbaar mogelijk een stuk te schrijven over een bepaalde variante van
het Faustverhaal zonder dit ooit uitdrukkelijk te vermelden. Pas na het herlezen van
mijn tekst herinnerde ik mij de beroemdste contractpartner van de duivel! Ook Faust
was een alchemist, maar hij ervaart al te lijfelijk dat geen enkele alchemie helpt, en
daarom roept hij de Geest van de Aarde op. De overeenkomst die zij sluiten is echter
bedriegelijk, de strijd ongelijk: uiteindelijk is Faust zijn ziel, zijn zelf kwijt. We
weten in welke zin Goethe deze tragedie opheft. In Prima Materia daarentegen
verschijnen Faust en Mefistofeles als de dag- en de nachtzijde van een ‘persona’, de
schrijver in zijn rol van schrijver. De duivel dient dan niet meer opgeroepen te worden,
maar hij kan dan ook nooit uitgedreven worden. Geen enkele ritus bevrijdt de schrijver
van zichzelf, in Prima Materia, tenzij, misschien, de literatuur, ‘de dans van de taal,
waarin een zekere levensvreugde en acceptatie spreekt’ (Ivo Michiels, in
boekenbijlage Vrij Nederland, 16 april 1988).
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De trieste bolero van de onderontwikkeling
De stemmen van Manuel Puig
Guy Posson
La romana (een roman van Alberto Moravia) is voor de lezer geloofwaardig op
voorwaarde dat hij afstapt van de realistische illusie en bereid is een literaire fantasie
te beleven’, schrijft Mario Vargas Llosa in La verdad de las mentiras, zijn laatste
essay-bundel1. ‘Wie het niet kan opbrengen om deze afspraak te aanvaarden, zal op
heel wat contradicties stoten die binnen de “veristische” conventie onaanvaardbaar
zijn’.
De Argentijnse romancier en toneelauteur Manuel Puig (o Coronel Vallejos 1932
- Mexico-Stad 1990) heeft de pech gehad dat hij schreef in de periode van de boom
van de Zuidamerikaanse literatuur. De romans van García Márquez, Vargas Llosa e
tutti quanti beantwoordden in de ogen van de Europese lezers aan een zoniet
veristische, dan toch realistische canon. Zegt G. García Márquez niet dat alles wat
hij beschrijft ook reëel is, omdat in Zuid-Amerika de realiteit de fictie ver achter zich
laat?
Puigs eerste roman verschijnt amper één jaar na Honderd jaar eenzaamheid (1967)
van García Márquez. De realiteit die hij beschrijft verschilt zo sterk van die van de
Colombiaan, dat velen de indruk hadden dat zijn romanwereld een literaire fantasie
was en dat hij niet ‘écht Zuidamerikaans’ was. Zijn nationaliteit ondersteunde die
indruk: zijn de Argentijnen geen ‘Europeanen die verdwaald zijn in Zuid-Amerika’,
zoals Borges uitdagend placht te zeggen? Zij hebben de ogen toch permanent gericht
op wat in Parijs gebeurt en hebben dus geen flauw benul van wat zich achter hun rug
op hun eigen continent afspeelt?
Daar kwam bij dat Puig schreef in een periode dat ‘pennen machinegeweren
hoorden te zijn en schrijvers, woordvoerders van de

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

623
Revolutie in opmars’, aldus de Spaanse romancier Juan Goytisolo in El País van
27/9/90. Hij kon niet bepaald voor een machista-leninista doorgaan, primo omdat
hij zich in het openbaar niet met politiek inliet en secundo omdat hij homoseksueel
was. Het tweede feit was niet de verklaring voor het eerste; hij zei me dat hij tijdens
de militaire dictatuur (1976-1983) gezwegen had omdat hij was gechanteerd; hij had
immers nog familie in Argentinië. En het is bekend dat dreigementen van de
Argentijnse ‘veiligheidsdiensten’ ernstig moesten worden genomen.
Puig was misschien geen held, maar hij was te eerlijk om zichzelf een brevet van
heldhaftigheid te verschaffen door de tirannen alleen met woorden te lijf te gaan,
zoals niet weinigen van zijn collega's dat hebben gedaan. Daar tegenover staat, zoals
Juan Goytisolo terecht opmerkt, dat hij in zijn romans onrechtstreeks een vlijmscherpe
kritiek formuleert op de maatschappij die als voedingsbodem heeft gediend voor de
recente Argentijnse geschiedenis.
Die maatschappijkritische dimensie versterkt alleen maar de indruk dat zijn werk
zal blijven, lang nadat heel wat geharnast geschrijf zal zijn vergeten. Bovendien is
het, voor de lezer die niet is geconditioneerd door de mode, het bewijs dat
Latijns-Amerika niet kan worden ‘verbeeld’ met behulp van één, zogenaamd
authentieke, esthetische canon. Puig doorbreekt die geruststellende maar
reductionistische gemeenplaats. De Nieuwe Wereld is een conglomeraat van elkaar
tegensprekende realiteiten, waaraan schrijvers die bij ons nog onbekend zijn, of die
niet zijn doorgebroken, uitdrukking hebben gegeven.
Puig geeft een indringend beeld van de eerste, massale amerikaniseringsgolf in
de jaren veertig en vijftig. De Hollywoodfilm heeft de kolonisatie van het collectieve
imaginaire met succes volbracht. Wie behoort tot de televisiegeneratie kan zich dank
zij Puigs romans een beeld vormen van de allesomvattende invloed die de helden
van het witte doek uitoefenden2. De triomftocht van het op Amerikaanse leest
geschoeide televisieamusement is daarvan slechts een verlengstuk. Weinig schrijvers
hebben met evenveel invoelingsvermogen als hij de vermenging van ‘realiteit’ en
‘fictie’ in hoofde van de kleine lieden beschreven.
Dat Puigs werk ook bij moderne lezers onvermoede echo's heeft, bewijst volgende
lezersbrief in El País van 15 augustus 1990, die welsprekender is dan veel kritieken:
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De tropennacht is ingevallen3
Graag wil ik Juan Goytisolo gelukwensen voor het artikel over Manuel
Puig, die een lucide en indringend, teder en innemend schrijver was, aan
wie ik veel van mijn liefde voor het lezen verschuldigd ben. Zijn
vrouwelijke personages, waaraan hij heeft vorm gegeven met
fijngevoeligheid en intensiteit, zijn voor mij meer dan schitterende literaire
scheppingen. De tropennacht is ingevallen en heeft jammer genoeg een
groot man meegesleurd.
Laura Zumin, Barcelona
Voor het interview begint4, praten we wat over Zuidamerikaanse literatuur. Vindt u
dat de mode van de Zuidamerikaanse literatuur voorbij is? (Wole Soyinka heeft net
de Nobelprijs gekregen). Er zijn toch nog heel wat uitstekende Zuidamerikaanse
schrijvers die ten onrechte langs de kant blijven staan, uw landgenoot Juan José
Saer5 bijvoorbeeld. Kennen jullie elkaar? Dat was geen gelukkige entrée en matière.
‘Nee, alleen van naam. Hij vindt wat ik schrijf niet mooi, sterker nog, hij heeft er
een diepe afkeer van, hij zegt dat het afschuwelijk is. Dat is tenminste wat men mij
komt vertellen, alsof het een grap is. Hij legt er declaraciones sangrientas (bloedige
verklaringen) over af. Vanwege een collegaschrijver lijkt me dat immoreel; een
criticus kan het zich permitteren dingen niet mooi te vinden. Een schrijver heeft per
definitie zijn eigen wereld en dat houdt zo zijn beperkingen in; dit zal je bevallen en
dat niet, maar een auteur mag zijn eigen smaak niet verheffen tot een universeel
criterium’.
En Osvaldo Soriano6, heeft u daar wel contact mee? ‘Niet erg veel, niet omdat hij
in Brazilië woont, maar omdat hij tot een andere generatie behoort, hij was
aanvankelijk peronist’ (Puig maakt een welsprekend grimas om zijn antipathie
duidelijk te maken). En dan beginnen we met het eigenlijke interview. ‘Naar wie
kijk ik?’, vraagt hij wat koketterend. ‘Vooral niet naar de camera’, zeg ik, ‘het moet
een gewoon gesprek worden’. Rita Hayworth is een paar dagen eerder overleden en
dat lijkt me een goed begin voor een gesprek met een man in wiens leven Hollywood
zulk een grote rol heeft gespeeld. Heeft het bericht van haar dood u geschokt?
Ik heb haar leren kennen in 1973, toen ze al lang over het hoogtepunt van haar
schoonheid heen was. Ze was al ziek en kon slechts met moeite praten. Het heeft me
pijn gedaan dat die beeldschone vrouw zulk een lange doodstrijd heeft gekend. Dood
moeten we allemaal, maar zo lang vechten tegen de dood! (even valt er een stilte nu ik zijn stem weer hoor op de band, hoop ik dat hij van die kwelling is gespaard
gebleven). Wat triest, fluistert hij, merkbaar ontroerd.
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Veertig jaar geleden was zij voor mij een van die vele mythische figuren van het
witte doek... (het gesprek stokt even).
Hoe was die pracht te rijmen met de pampa seca, de droge pampa waar u is geboren?
Zij is in mijn leven gekomen op een conflictieve manier. Ik had immers een erg
vriendschappelijke relatie met de grote filmsterren. Voor mij waren die echt. Ze
hielden me gezelschap, maar het eerste grote succes van Rita Hayworth was Sangre
y arena (Blood and Sand), waarin zij de rol van een slechte, meedogenloze vrouw
speelde. Ik ging naar die film kijken met mijn ouders en het gaf mij een schok dat
zulk een mooie vrouw ook slecht kon zijn. Voor mij was schoonheid intiem verbonden
met goedheid. En nu was de mooie vrouw nog slecht ook; daarbij kwam dat mijn
vader, die anders nooit naar de bioscoop ging, ronduit verklaarde dat van dan af die
vrouw zijn favoriete was. Hoe kon mijn vader nu een slechte vrouw waarderen? Die
episode heb ik verwerkt in Het verraad van Rita Hayworth (La traición de Rita
Hayworth, 1968), mijn eerste roman, die eigenlijk een kroniek is van het leven,
vijfendertig jaar geleden, in een dorp op de pampa. De mensen leven er hun grijze
dagelijkse leventje, met als contrapunt die beelden van het witte doek.
Film heeft mij erg geholpen. Soms dreigde hij een bron van conflicten te worden,
maar alles bijeen ben ik hem erg dankbaar. Kijk eens, om u te doen begrijpen welke
mijn situatie was, moet ik u wat vertellen over de geografie van mijn streek. De
pampa seca betekent: totale afwezigheid van enig landschap, een vlakte zonder enige
verhevenheid, waar niets groeit, tenzij een soort gras dat een uitstekend veevoeder
is. Dat gras is trouwens niet eens groen, maar bruin.
Is die vlakte wat u ooit heeft genoemd ‘de ascese van de pampa’?
Jazeker, want het vee komt er aan zijn trekken, maar de mensen niet. Wat natuur
was, wisten we dank zij de film. Dat gaf problemen in het dagelijkse spraakgebruik.
Er waren immers woorden die je daar niet kon gebruiken, bijvoorbeeld ‘strand’, of
‘zee’, of ‘meer’, of ‘berg’, of ‘heuvel’. Dat waren dingen die de dagelijkse ervaring
te boven gingen. De meeste mensen werden daar geboren en kwamen van hun leven
het dorp niet uit. Die woorden behoorden tot de literatuur, tot de fictie. Als je ze
gebruikte in een gesprek, keken de mensen ervan op en dachten dat je een gedicht
ging opzeggen of zo!
Wij in Europa hebben ook zulk een ‘literair’ beeld van de pampa en van

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

626
de gehele Zuidamerikaanse realiteit, merk ik op; hij knikt bedachtzaam, alsof hij wil
zeggen dat zulks niet weinige misverstanden moet opleveren... Wilde u dan uw weg
maken in die filmwereld?
Toen ik een jaar of vier, vijf was, besloot ik dat het witte doek voor mij de realiteit
was. Dat was mijn wereld, want ik was te goed voor mijn dorpje, ik verdiende méér,
iets beters en iets hogers. Het dorpje was een tweederangswestern, een film waarin
ik per vergissing was terechtgekomen. Maar dat was maar een tijdelijke situatie, die
ooit moest eindigen.
U hebt wel eens gezegd dat dat de trieste western van de onderontwikkeling was.
Ik was er van overtuigd dat buiten het dorp alles was zoals in de film, want voor mij
bestond de film niet alleen uit landschappen, uit luxe en mooie mensen, hij stond
ook voor een morele orde, omdat in de film het goede werd beloond. Er was een
orde: zelfs als op het einde de held het leven liet, dan gebeurde dat met de sympathie
van de mensen, dus was het een dood die de moeite waard was. In het dorp was dat
helemaal anders...
Was er daar niet veel machismo?
Nou, en of! In die dorpen, waar het leven erg hard is, wordt het machisme op de spits
gedreven. Waar de natuur erg wreed is, waar het erg koud is of bloedheet, worden
de mensen slecht. Geen mens wordt beter van lijden. En ik wilde weg. Toen ik dertien
was, ging ik naar een middelbare school in Buenos Aires en toen ik daar nog maar
net was aangekomen, had ik al door dat je er evenveel of meer agressiviteit en
machtsstrijd had als in mijn dorp. Dat was maar een avantpremière geweest.
Onmiddellijk besliste ik dat het begerenswaardige leven, de werkelijkheid waarop
ik recht had, die van de film en van het genot, buiten Argentinië moest liggen. Daarom
leerde ik met veel animo de talen van de film: Engels, en na de oorlog, Frans en
Italiaans, want toen kwamen er goede films uit Frankrijk en Italië. Als de films uit
die landen goed waren, dan moesten die landen zelf ook goed zijn.
Ik heb talen en filosofie gestudeerd en kreeg een beurs om naar Rome te gaan.
Omdat ik mij alleen maar op mijn gemak voelde in een bioscoopzaal, was het voor
mij geen probleem te bepalen wat ik daar zou gaan doen voor de kost. Maar ik was
nog niet goed en wel bezig of ik had al in de gaten dat werken in een equipe niets
voor
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mij was. Er bleek meer strijd om de macht te zijn in de studio's dan op eender welke
plaats ter wereld.
Maar de enige die helemaal alleen werkt is toch de scenarioschrijver?
Ja, maar naderhand wordt zijn werk veranderd. Daar kwam bij dat in die jaren
(1955-56) het neorealisme de boventoon voerde en daardoor kwam er snel een einde
aan mijn werk bij de film. Ik wilde immers mijn eigen scripts schrijven en regisseren,
en daarom hield ik niet echt van wat ik om den brode moest schrijven en vooral niet
van wat er uiteindelijk van werd gebakken. Ik kon wel alleen werken, maar dat deed
ik onder de invloed van bepaalde mythen: ik wilde films maken ‘op de manier van’,
ik wilde dingen die ik eerder had gezien opnieuw maken. Dat bracht me in regelrecht
conflict met de neorealisten. Wat me écht beviel, was kopiëren, niet creëren, de
ervaringen uit mijn jeugd, als jonge kijker, opnieuw te beleven.
Die anekdote over uw eerste roman: u was aan een scenario aan het laboreren en
plots hoorde u een stem. U schreef op wat zij zegde en dat leverde u in één ruk dertig
bladzijden tekst op. Is dat echt gebeurd?
Jazeker. Ik ben mijn eerste roman beginnen te schrijven zonder mij daarvan bewust
te zijn. Als ik het beu was om die in slecht Engels geschreven plagiaatscenario's,
waarin ik zelf niet geloofde, te gaan voorstellen aan allerlei producers, besefte ik dat
ik op zoek was naar een verkeerde uitweg: hoogstens vond ik een deur en
trompe-l'oeil. Hoe ik er dan ben uitgeraakt?
Een vriend van me raadde me aan scenario's te blijven schrijven, als ik dat zo graag
wilde, maar dan in het Spaans, en over iets wat ik uit eigen ervaring kende (tot dan
had ik middeleeuwse avonturen in Schotland bedacht die mij toelieten mijn
werkelijkheid te ontvluchten!). Die uitdaging maakte iets in mij los en ik herinnerde
mij een waar gebeurd verhaal uit mijn dorp, iets dat een neef van me was overkomen.
Ik wilde de film laten beginnen met de stem van een van mijn tantes die te horen is
terwijl de camera traag een patio binnendringt tijdens de siësta. De atmosfeer is
angstaanjagend; de camera gaat naar een fontein, waar een schaduw te zien is, terwijl
je steeds maar die stem van een wat simpele dame hoort die tegen haar kinderen zegt:
‘Kom hierheen, ga daarheen, raap dit op, laat dat liggen...’
Dat was die stem die ik wilde hebben, drie regels maar (in de film moet alles heel
geconcentreerd zijn), om een paar onbelangrijke dingen te zeggen. Die stem
herinnerde ik me heel scherp: ik voelde dat
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dat eigen materiaal was en daarom wilde ik ze registreren en ik kon er niet meer mee
ophouden tot op bladzijde dertig. Dat was een hele tijd lang het enige wat ik had. Ik
moest het ‘monteren’. Uit die duizend banale dingen moest ik er één of twee kiezen
(voor meer is in de film geen plaats). En ik kon niet kiezen; ik kreeg in de gaten dat
het eigene van dat verhaal de som was van al die banaliteiten. Ik besefte dat dat
literair materiaal was en geen cinematografisch; ik voelde mij erin op mijn gemak
en dat is nog altijd zo: sigo con voces, ik zit nog altijd met stemmen.
U is dus niet de alwetende verteller; om uw verhaal te stofferen gebruikt u ook
fragmenten van dagboeken, brieven, enzovoort. De derde persoon is er niet bij.
Ik gebruik de taal van mijn stemmen op twee manieren: als een poëtische code,
hoewel die volkse taal geen literair niveau heeft. Toch geeft ze mij de ruimte voor
een poëtisch spel: zonder haar kracht aan te tasten, maak ik er een muzikale en
picturale montage mee: ik kies eruit wat mij van pas komt om er een schilderij met
beeld en geluid mee te componeren.
Ooit heeft u geschreven: ‘vertellen is kennen’. Hoe zit dat?
Wat gebeurde er met dat verhaal dat ik aan mezelf aan het vertellen was? Voor een
film kon het niet dienen. Het was een reddingsoperatie: de redding van een verleden
dat ik nooit had willen zien, omdat ik alleen oog had voor film. Op een bepaald
ogenblik overviel mij de nieuwsgierigheid naar mijn eigen realiteit, naar mijn eigen
film. Wat is er zovele jaren geleden allemaal gebeurd? Waarom ben ik wie ik ben,
met mijn problemen, mijn beperkingen en mijn angsten, hoe ben ik tot dit ‘nulpunt’
gekomen?
De fascinatie voor het witte doek had dus de aandacht voor wat rondom u gebeurde
niet volledig uitgeschakeld?
Nee, maar die herinnering was heel erg diep weggedrukt. En toch was ze intact:
mezelf die verhalen vertellen, die personages uit mijn kindertijd herscheppen, was
een poging om te begrijpen wat er was gebeurd. Ik had tegenover die mensen een
schuld in te lossen.
In een interview uit 1982 lees ik dat u gelooft in predestinatie. Dat zal wel een apocrief
citaat zijn, meent hij, maar hij is nieuwsgierig naar de context. Daarin verklaart hij
dat hij zich zorgen maakt over een zekere onmogelijkheid om de dingen te veranderen.
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Ik zou erg graag willen dat er geen voorbestemming was, dat de stand van de sterren
geen invloed op ons had, dat alles afhing van onze eigen inspanningen. Maar wie
weet hoe de dingen echt in elkaar zitten? De druk van de cultureel-historische
omstandigheden is al groot genoeg’.
Is het dat wat u ‘het schema’ heeft genoemd?
Ja, fluistert hij, ay, Dios mío, iqué horror! Een van de meest voorkomende thema's
in mijn romans is de spanning tussen persoon en personage. De maatschappij dwingt
ons een personage te creëren, door middel van een eigen taalcode, waarmee we ons
kunnen verdedigen en waarmee we kunnen communiceren. En dan komt vaak het
moment waarop we jammer genoeg vergeten, dat dat personage niets meer is dan
een creatie, dat het niet is wie wij zijn, en dan gaan we meer het belang van het
personage dienen dan het belang van onze eigen persoon. Die gewoonte wordt een
tweede natuur; dat gebeurt heel onbewust maar dat kan een bron van veel verdriet
zijn.
De hang van uw personages naar sentimentele, drakerige verhalen, is dat alleen
maar escapisme, of is dat iets meer?
Ik meen dat dat voortkomt uit heel diepe tekorten. Kijk, in Argentinië worstelen wij
met een erg acuut identiteitsprobleem, tenminste de mensen van mijn generatie. Nu
is dat wel wat veranderd, na alle catastrofes die ons zijn overkomen. In mijn tijd
waren wij wanhopig op zoek naar een identiteit. Wij behoorden bijna allen tot de
tweede of de derde generatie Argentijnen; onze ouders waren kinderen van
inwijkelingen die uit de verdrukking kwamen die ze in Europa hadden gekend en
die ze naar Argentinië hadden meegebracht. Ze hadden hun tradities achter zich
gelaten en getracht er in de Nieuwe Wereld andere te scheppen. Argentinië is een
geval apart, want de geografie van het centrum van het land (een vlakte zonder
nationaal karakter, zonder karakteristieke kleur), maakte het voor de mensen erg
moeilijk om er wortel te schieten.
U woont nu in Brazilië en kunt dus vergelijkingen maken.
Een immigrant in Guanabara komt terecht in een natuurlijke omgeving die hem als
het ware verwelkomt en dat maakt alles veel makkelijker. In dat land zijn de mythen
op die natuur afgestemd: het landschap is op zichzelf al mythisch, terwijl wie in
Argentinië terecht komt, temidden van een leegte staat. Mijn grootvader zei altijd:
‘In Genua,
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daar is de zee; wij woonden op honderd kilometer van de kust en éé keer zijn we tot
daar gegaan en ik heb de zee gezien, en de bergen’. Dat was voor ons een verhaal
uit een onbereikbaar verleden. In Argentinië was er werk en eten (in die tijd
tenminste), maar er was geen achtergrond; iedereen trachtte voor zichzelf een beeld
te vormen van de wereld buiten het dorp. Ik heb er bijvoorbeeld moeite mee
vriendschap te sluiten met mensen die geen Argentijn zijn; bij mijn landgenoten voel
ik een soort broederschap in de hypertrofie van de verbeelding. Van kindsbeen af
zagen wij ons verplicht ons in te beelden hoe de dingen er uit zagen.
In De kus van de spinnevrouw (El beso de la mujer araña, 1976) is de verbeelding
voor de twee personages het middel bij uitstek om met elkaar in contact te komen en
om elkaar te leren kennen.
In mijn tijd was dat zo. Nu is de atmosfeer in mijn land anders. Je hebt de herinnering
aan de recente tragedie, aan een oorlog, maar in mijn tijd gebeurde er volstrekt niets.
Geschiedenis werd elders geschreven.
Hoe zit het met die communicatie: was ze echt?
Nou nee, ze was erg neurotisch, zwevend, moeilijk, want het is een hachelijke zaak,
contact te leggen dank zij goocheltoeren van de verbeelding. Het was allemaal erg
ingewikkeld, zelfs in die tijden van vrede en overvloed.
El beso de la mujer araña is volgens sommige critici de versmelting van de
bevrijdingsbeweging met de beweging voor seksuele ontvoogding.
Daar is iets van aan, natuurlijk. De seksuele repressie hindert mij, veeleer dan dat ze
mij interesseert; ze maakt deel uit van mijn leven, ik voel het eerder aan als een plaag
waaronder ik nu eenmaal lijd en die met wortel en tak moet worden uitgeroeid. Ik
ben van mening dat die plaag het gevolg is van een cultureel-historisch misverstand.
Ik ben tot het besluit gekomen dat seksualiteit morele betekenis noch belang heeft,
ze heeft alleen een moreel gewicht gekregen, hoewel seksualiteit een functie is van
het vegetatieve leven, zoals slapen en eten. Ze is hoogst belangrijk, fundamenteel,
maar staat los van enige ethische betekenis. Of je nu her of der slaapt, of een of ander
dieet volgt, heeft voor je functioneren als menselijk wezen geen belang. Seksualiteit
is de onschuld zelf, zoals een van de personages uit De kus... zegt. Het is een spel.
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Maar elders beschrijft u het seksuele toch als een hoogst gevaarlijk spel?
Natuurlijk, want zodra je er een hele mystificatie rond weeft, komt dat valse idee
van de moraliteit van het seksuele aan de oppervlakte, het idee van de seksuele zonde.
Daarin vinden alle drama's hun oorsprong. Seksualiteit is voor mij banaal; wat wél
belang heeft, is het affectieve leven, maar dat is op de achtergrond geraakt. Als het
seksuele inderdaad zo weinig belang heeft, kan het ook niet ertoe bijdragen om
iemands identiteit te definiëren. Homoseksualiteit en heteroseksualiteit zijn projecties
van reactionaire geesten. Ik weet wel dat ik het erg utopisch voorstel, maar ik meen
dat je erg radicale standpunten moet innemen om de zaken duidelijk te stellen. Maar
is seksualiteit wel zo banaal? Je kan er toch leven mee verwekken? Als we ervan
uitgaan dat de mens zich onderscheidt van de dieren, dan geldt dat ook voor het
verwekken van nieuw leven: dan moet dat iets te maken hebben met gevoelens, als
op een bepaald moment man en vrouw zich zo in eenklank voelen met de wereld,
dat ze zeggen: wij aanbidden deze wereld en willen dat er nog een wezen bijkomt.
Naast de vegetatieve en de affectieve componenten, is er, dunkt mij, nog een derde
die het menselijke kan definiëren, namelijk het imaginatieve leven.
Voor mij valt dat samen met het affectieve; de verbeelding is daarvan een verlengstuk.
Verbeelding is een onderdeel van de wil, van het volitieve.
Maar kan verbeelding niet aliënerend werken?
Uiteraard, maar dat komt dan weer door de seksuele repressie. Voor ons is een wereld
zonder seksuele onderdrukking haast niet in te beelden. We zitten immers tot over
onze oren in die repressie en daaruit komen heel wat geestesziekten en heel wat
nodeloze angsten voort. Er wordt verteld dat dat schadelijke concept van de seksuele
zonde is uitgevonden door een patriarch, een man dus, om de heilige vrouw thuis te
onderscheiden van de hoer op straat. Dat onderscheid rechtvaardigde volgens hem
de controle over de vrouw. Onder die morele druk hebben vrouwen altijd geleden.
De seksueel hyperactieve man echter wordt in alle gemeenschappen beschouwd als
een jonge hengst, als een dekstier, als een model van gezondheid. Maar een vrouw
die seksueel te actief is, noemen ze een nymfomane, een zieke. Vandaag is er veel
veranderd, maar...’
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Als je alles wat u zegt over uzelf, over uw dorp en over uw land op een rijtje zet, kan
je dan daaruit niet zijdelings een soort portret van de Argentijnse maatschappij in
haar geheel distilleren?
Nou, ik ben geen man van abstracties; ik wilde altijd vertrekken van individuele
gevallen die ik mij herinner.
Zou een socioloog uit uw werken geen elementen voor een diepte-analyse kunnen
halen?
Tja, misschien heb ik wel ergens die onuitgesproken ambitie. Hoe dan ook, als ik
voor mezelf iets duidelijk wil maken door mezelf mijn verhalen te vertellen, weet ik
dat mijn personages hebben bestaan en dat ze op de een of andere wijze
vertegenwoordigers zijn van mijn land.
U hebt toch bij herhaling gezegd dat uw romans pretenderen een directe reconstructie
van de werkelijkheid te zijn? Waarvoor staat ‘direct’?
Mijn personages zijn niet ‘gemediatiseerd’ door mijn eigen verbeelding. Natuurlijk
staat tussen de realiteit en de lezer mijn filter...
Uw figuren zijn tobbers, maar nu leeft u in Brazilië, een land dat u het liefst definieert
met het woord despreocupación, onbezorgdheid.
Brazilië helpt mij, omdat het merendeel van de mensen daar het goede op het oog
hebben. Zij zijn onbezorgd in die zin dat ze niet door de problemen zijn geobsedeerd.
De Argentijn is dat wel, heel erg zelfs: zijn zelfbeeld is functie van zijn zorgen. Dat
is eigen aan landen met een koeler klimaat, terwijl het leven in open lucht dat je in
Rio de Janeiro kan leiden, waar je een heel jaar lang op het strand kan liggen, de
mensen toelaat adem te halen. Een Argentijn met kopzorgen in de winter, wat kan
die doen? Zijn huis invluchten. Wat ziet hij daar? De wanden waarop hij zijn probleem
gaat projecteren. Dat gaat met hem mee als hij bijvoorbeeld op café gaat. Wat vindt
hij daar? Mensen bij wie de zorgen op hun gezicht te lezen staat! De enige uitweg
is... de bioscoop!
Maar nu is het al televisie wat de klok slaat.
Het zal nu wel allemaal anders zijn; ik heb het over mijn generatie. Maar om op
Brazilië terug te komen: als je daar een probleem hebt en het regent er geen
pijpestelen, ga je een eindje lopen en dan kom je vast iets moois tegen, de zee, de
pier, de lanen, wat de mensen gewend maakt aan onbezorgdheid. In de natuur vinden
ze daarvoor de hulpmiddelen.
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Is dat niet allemaal wat geïdealiseerd? Je vindt daar toch enorme contrasten?
Klopt, maar kijk eens, ondanks de vreselijke crisis die daar heerst, verliest de gewone
man zijn goede humeur niet; ik weet niet hoe lang hij dat kan volhouden, maar voor
mij zijn de Brazilianen een volk dat mij a.h.w. een compensatie biedt voor mijn
overdreven getob. Weet je wat een workaholic is? Dat is ook zo iets typisch
Argentijns.
In Maldición a quien lea estas páginas (Seix Barral, Barcelona, 1980) vertelt u hoe
u toevallig met een onbekende begon te babbelen en hem zo interessant vond dat u
hem vroeg thuis verder te komen praten.
Ik heb dat gesprek ‘geproduced’ als een psychodrama; die man intrigeerde mij heel
erg en hij had er behoefte aan zijn hart uit te storten. Hij praatte en ik schreef alles
direct op, waar hij bij was.
In uw voorlaatste boek (Sangre de amor correspondido, Seix Barral, Barcelona,
1982) heeft u een bandopnemer gebruikt.
Daar is iets mee gebeurd dat ik mij nooit had kunnen inbeelden als literair experiment.
Toen ik pas in Rio was aangekomen, leerde ik een metselaar kennen die iets kwam
opknappen in mijn huis. Die man sprak een apart, volks taaltje; hij speelde ermee en
bereikte er muzikale en schilderachtige effecten mee. Dat was zo iets aparts dat ik
dacht: dit moet ik opschrijven, maar omdat hij uiteraard Portugees praatte haalde ik
er de bandopnemer bij. In Maldición... interesseerde mij de psychologie van het
personage, aan wiens taal niets speciaals opviel; de bouwvakker daarentegen sprak
een taal die op zichzelf waardevol was. Ik wist aanvankelijk helemaal niet dat die
man ook nog een heel eigen verhaal te vertellen had. Ik betaalde hem overuren om
er achter te komen welke de bron was van de speciale poëtische kracht van zijn taal
(niet eens het standaard-Braziliaans, maar een dialect uit de provincie Rio). Hoe
produceerde hij die metaforen, die beelden?
Dat is dus een Braziliaans verhaal, maar verteld door een Argentijnse stem,
onderbreek ik hem.
Le cuento, le cuento: wacht even, ik vertel het u dadelijk. Ik had er geen benul van
dat hij protagonist van een verhaal was. Ik wilde alleen een taalexperiment uitvoeren.
Achter de taal zat echter ook een ongelofelijke geschiedenis verborgen. Hij was een
geval apart. Hij had een diep misprijzen voor vrouwen, maar als een vrouw de kamer
bin-
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nenkwam begon hij te beven. Dan raakte hij helemaal de trappers kwijt. ‘Heeft geen
enkele vrouw je ooit respect ingeboezemd?’, vroeg ik hem. ‘Zeker wel, vroeger, in
mijn dorp, toen ik een jonge boer van een jaar of achttien was (hij was er
tweeëndertig), leerde ik een meisje uit de middenstand kennen en ik werd
smoorverliefd op haar. We zagen elkaar in het geniep en op zekere dag verboden
haar ouders haar de deur nog uit te gaan. Ik besloot uit het dorp weg te trekken, maar
voordien wilde ik haar verleiden, want in al die jaren dat we verkering hadden was
er nooit iets gebeurd tussen ons. En de laatste nacht dat ik in het dorp was, moest er
iets gebeuren’.
Dank zij allerlei intriges kreeg hij het voor elkaar dat zij hem haar liefde gaf en
de dag daarop vertrok hij. Maar wat gebeurde er? Het meisje verloor haar verstand.
Zijn hoop was dat hij op zekere dag zou kunnen terugkeren naar zijn dorp om haar
weer bij haar zinnen te brengen. Toen ik met hem praatte waren er dus al veertien
jaar verlopen. En naarmate hij opschoot met zijn verhaal, kreeg ik in de gaten dat hij
zichzelf tegensprak. Zijn versie van de verleiding van het meisje veranderde
voortdurend: eerst had hij ze naar een hotel gebracht, dan weer was het gebeurd in
een bos bij het licht van de sterren, en daarna weer ergens anders. En doorheen zijn
versies schemerde tenslotte het ware verhaal door: degene die zijn verstand had
verloren was hij, en niet zij... Het meisje had problemen met haar zenuwen gehad,
maar ze was ze te boven gekomen. En de echte hoop van de metselaar was, dat zij,
en niet hij, nog steeds ziek zou zijn, want zolang zij ziek was moest hij wachten.
Dat is dan een waar gebeurd verhaal, maar dat gaat niet op voor De kus van de
spinnevrouw.
Zoals met die bouwvakker, begin ik aan een roman altijd met een personage. En De
kus... schreef ik in de periode van het strijdvaardige feminisme, in 1972. Toen was
er alleen maar sprake van de nadelen van de rol van onderdanige vrouw. En ik zei
tegen mezelf: die rol moet toch voordelen hebben gehad, want die pijnlijke toestand
heeft eeuwen geduurd. En ik ging op zoek naar een vrouw uit mijn omgeving die als
voorbeeld van die onderdrukking kon dienen, maar ik vond er geen; in 1972 was
geen enkele vrouw bereid op overtuigende wijze de rol van de onderworpen vrouw
te verdedigen. De enige ‘stem’ die ik kon horen, was die van een gay met een
vrouwelijke fixatie, die tot zijn spijt zijn verlangen naar een huwelijk met een
superieure man niet waar kon maken; hij vond dus geen uitweg en bleef maar op die
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man wachten. Daaruit is het personage van Molina ontstaan.
Was de film naar uw zin?
Absoluut niet, omdat in de film er een onevenwicht is tussen de personages; in de
roman zijn beide even belangrijk. Zowel Molina als de guerrillero interesseren mij
erg en de regisseur had alleen belangstelling voor Molina. In het toneelstuk dat ik
zelf heb geschreven naar mijn eigen roman is dat evenwicht hersteld; maar zelfs al
behandelt de tekst ze op gelijke wijze, dan nog gaat in bepaalde ensceneringen de
aandacht meer naar Molina omdat hij het meest opvallende, het meest kleurrijke
personage is. Hier in Bergen is de regie echter erg schroomvallig, erg delicaat.
En als u die vrouw die u zocht als model toch had gevonden, wat dan? Of, anders
gezegd, maakt het veel uit dat Molina een homo is?
Had ik ze gevonden, dan zou het een andere roman, en dus ook een ander toneelstuk,
zijn geworden. De guerrillero had ik al voorzien als personage; hij zou zich verbergen
in het huis van een vrouw uit de burgerij, zodat ze zouden verplicht worden om een
tijd lang samen te leven. Twee erg verschillende mensen die door omstandigheden
buiten hun wil verplicht worden tot langdurig contact. Maar omdat ik die vrouw niet
vond, moest ik de guerrilla-strijder naar de gevangenis brengen, want waar elders
had hij Molina kunnen ontmoeten?
De inhoud van die roman was in de jaren zeventig niet zonder gevaar.
Nou, dat heb ik ondervonden, en niet zo'n beetje. Ik kon het boek aanvankelijk nergens
kwijt, in Argentinië uiteraard niet, want daar kwamen pas in 1983 exemplaren van
de Spaanse uitgave het land binnen. De eerste reacties (The New York Times en Le
Monde) waren erg afwijzend, en dat kwam hard aan bij mij. De carrière van een
schrijver heeft zo zijn vreselijke momenten. Prestigieuse stemmen vallen je aan in
kranten of tijdschriften van naam; scheldwoorden zijn niet van de lucht: ik heb er
heel wat moeten incasseren en dan moet je op je tanden bijten.
Dat is wel wat paradoxaal, want het publiek kent u van dat werk.
Alsof ik verder niets heb geschreven! Maar ik zit er niet over in, want het heeft mij
een groter publiek bezorgd, wat mij de afschuwelijke moeilijkheden die ik erdoor
heb gehad niet doet vergeten. Ik zeg altijd aan jonge schrijvers dat ze zich moeten
voorbereiden en dat ze geen
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rekening moeten houden met de kritiek. Er zijn uiterst intelligente critici. De meeste
steun heb ik gekregen in de academische wereld. Wat een ironie! Mijn werk dat zo
weinig orthodox is heeft het meeste weerklank gevonden in de universiteiten: daar
behandelden ze mij op een andere manier. Maar in kranten en tijdschriften zijn ze
niet mee als ik iets anders doe, iets wat riskanter is.
U bent een atypisch schrijver in het panorama van de Zuidamerikaanse literatuur.
Daar betaal ik dan ook de prijs voor.

Eindnoten:
1 Mario Vargas Llosa, La verdad de las mentiras. Ensayos sobre literatura, Seix Barral/Biblioteca
Breve, Madrid, 1990, 261 pp. (pp. 137-138).
2 Guillermo Cabrera Infante (Cuba, 1929) geeft in zijn autobiografie La Habana para un infante
difunto (1979) een verbluffend beeld van het netwerk van bioscopen dat de Cubaanse hoofdstad
in de jaren 40 rijk was en die alle druk werden bezocht. De filmcultuur die daar heerste was
veel en veel rijker aan filmische emoties dan het Vlaanderen van die jaren.
3 Dit is de vertaling van Cae la noche tropical, Puigs laatste roman, Seix Barral, Barcelona, 1988.
4 Dit interview werd gemaakt voor Wie schrijft die blijft, de literaire uitzending van de BRT. Het
had plaats in Le Grand Hornu, bij Bergen, op 15 juni 1987. Een gedeelte ervan werd uitgezonden
op 25 september 1987. Puig was in België naar aanleiding van de première van De kus van de
spinnevrouw.
5 Argentijns romancier (o 1937) die sinds 1968 in Frankrijk leeft, waar hij hoogleraar is aan de
Université de Haute-Bretagne (Rennes). Auteur van zestien romans en van een verhalen-, een
poëzie- en een essaybundel. Voor La ocasión kreeg hij de bekende Spaanse Premio Nadal.
Vele van zijn werken werden vertaald in het Frans.
6 Argentijns schrijver (o 1943) die lange tijd als balling in Frankrijk heeft geleefd. Hij schreef
o.m. No habra más penas ni olvido (1974, in het Nederlands vertaald onder de titel Geen tranen,
geen vergeten, In de Knipscheer, 1984) en van Cuarteles de invierno (1982, vert. De laatste
roes, In de Knipscheer, 1987), waarin hij het Peronisme zwaar op de korrel neemt.
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Afrika stortplaats voor westers afval
Henk Jans
In de jaren tachtig probeerden tal van obscure instanties contracten af te sluiten met
zowat een dozijn Afrikaanse landen betreffende de invoer van overwegend toxisch
(zij het meestal niet-nucleair) industrieel afval. Dat zou daar eerst gestockeerd, daarna
geëlimineerd of tot bruikbare materialen gerecycleerd worden. Die nieuwsoortige
handel kwam aan het licht toen enkele schandalen de publieke opinie en politieke
kringen in Europa en Afrika in beweging brachten. In 1987-1988 bleek nl. dat enkele
‘gifschepen’ al een hele tijd over de wereldzeeën zwierven zonder hun lading kwijt
te raken. In Les vaisseaux du poison1 heeft Europarlementslid F. Roelants du Vivier
de daaromtrent verzamelde informatie in een perfect gedocumenteerd dossier
samengebracht.
Hoe en waarom die nieuwe handel ontstond, laat zich kort samenvatten. De westerse
landen produceren steeds meer afval dat moeilijk of voorlopig helemaal niet
onschadelijk kan worden gemaakt en waarvoor de eigen bevolking steeds gevoeliger
zijn neus ophaalt. De publieke opinie wil strengere, ook juridisch afdwingbare
maatregelen ter beveiliging van het leefmilieu. Daardoor in het nauw gebracht,
zochten de afvalproducenten naar een niet al te dure en (in hun ogen) radicale
oplossing: het afval moest maar, ver van ons bed, in de Derde Wereld worden
gedumpt. Een van de tenoren van die oplossing, Giovanni Ambrosini, directeur van
het Zwitserse Intercontract de Belfaux, vond dat vooral Afrika daar heel goed voor
geschikt was: ‘De geologische voorwaarden zijn daar veel beter dan bij ons: grote
woestijnen en de grondwaterlagen zitten er veel dieper’. Intercontract beoogt niets
anders dan ‘de coördinatie van het installeren en recycleren van supergecontroleerde
(sic) storten in de Derde Wereld, uitsluitend
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daar waar de geologische en meteorologische condities en de aard van het terrein
een optimale (resic) verwezenlijking ervan mogelijk maken, met de volledige
medewerking van de lokale autoriteiten’.
Afrika dus de ideale stortplaats voor westers afval. Maar eerst een verhaaltje over
de avonturen van deze nieuwe handel.

Gifschepen op de dool
In september 1986 sluit Intercontract de Belfaux een contract af met het International
Consulting Office van Dzjiboeti en krijgt even later van het Ministerie van Financiën
van Dzjiboeti de vergunning voor de import van ‘afgewerkte en niet-afgewerkte
industriële produkten, met inbegrip van industrieel afval’. Dzjiboeti verbindt zich
ertoe van Intercontract vijf jaar of langer jaarlijks minstens 100.000 ton Europees
afval af te nemen tegen een vergoeding van 36 dollar per ton. Intercontract moet nu
nog alleen aan afval zien te geraken. Geen nood: in Noord-Italië is allang en volkomen
legaal Jelly Wax werkzaam, een specialist in het bergen, recycleren en elimineren
van toxisch afval. Op 12/1/87 sluit Intercontract een contract af met Jelly Wax: die
zullen jaarlijks 100.000 ton afval aan Intercontract leveren. Intercontract krijgt
daarvoor van Jelly Wax 225 dollar per ton en zorgt dan zelf voor het transport van
het afval naar zijn definitieve bestemming.
Intercontract verdient aan de handel dus 225 dollar per ton, te verminderen met
de eigen transportkosten en het aan Dzjiboeti te betalen ‘invoerrecht’, 36 dollar. Wat
Jelly Wax eraan verdient is moeilijker uit te maken, maar die laten zich waarschijnlijk
door de afvalproducenten minstens 500 dollar betalen voor elke ton die ze overnemen.
Zoveel is zeker, beide firma's verdienen aan de afvalhandel forse bedragen, vergeleken
met de schamele 36 dollar per ton die Dzjiboeti krijgt om voorgoed met het afval
opgescheept te zitten.
Op 10/2/87 vertrekt vanuit Marina di Carrara (van het beroemde Carraramarmer)
de door Intercontract aangeworven Lynx van de Griekse Lynx Shipping Ltd (Piraeus)
die, onder Maltese vlag varend, 2.146 ton afval naar Dzjiboeti moet overbrengen.
Als hij daar arriveert, mag hij - om niet volledig opgehelderde redenen - zijn vracht
niet lossen: de lokale autoriteiten zouden uit Franse bron vernomen hebben dat er
ook nucleair afval aan boord was, en dat was volgens het contract verboden. De Lynx
krijgt het bevel (van Intercontract of van Jelly Wax: beide firma's geven elkaar de
schuld van alle daarop volgende verwikkelingen) de steven te wenden naar...
Venezuela.
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Waarom naar Venezuela? Daar heeft Jelly Wax inmiddels een nieuwe afnemer
gevonden via een contract met de Panamese firma Mercantil Import, die het afval
wil overnemen tegen een vergoeding van 50 dollar per ton. Mercantil Import sluit
op zijn beurt een contract af met de Venezolaanse Inversiones Lutillo. Die krijgen
van hun Ministerie van Leefmilieu en Natuurlijke Rijkdommen de vereiste
importvergunningen. Zelfs het Venezolaans Instituut van Buitenlandse Handel geeft
uitdrukkelijk toestemming voor de import van ‘toxische en schadelijke’ (toxicos y
nocivos) afvalprodukten. Daarmee is alles rond voor de volstrekt legale import van
het afval. Op 28/4/87 meert de Lynx aan in Puerto de Cabello (zo'n 150 km ten westen
van Caracas) en lost er zijn lading.
In strijd met de bepalingen van het contract wordt het afval niet meteen naar zijn
veilig geheten eindbestemming gebracht, maar gewoon ter plekke gedumpt. Binnen
de kortste keren worden spelende kinderen besmet met uit gebarsten vaten
wegstromende vloeistof: een kind sterft binnen een etmaal. De beroering onder de
bevolking groeit naarmate de vuilnisbelt een steeds wijdere omgeving verpest en
steeds meer ongemakken (vooral huidaandoeningen) bezorgt. De regering raakt in
het nauw als ze op 16 juni aangezocht wordt om een importvergunning af te leveren
voor een tweede afvalschip, de onder Tsjechische vlag varende Radhost, die al naar
Venezuela onderweg is. Per telex wordt de vergunning op 19 juni geweigerd. Als de
Radhost dan toch op 4 juli in Puerto de Cabello aanlegt, krijgt hij geen toelating om
zijn vracht te lossen.
Mercantil Import doet een ultieme poging om de legale invoer te redden. Zij leggen
de Venezolaanse regering haarfijn uit wat er op het spel staat: ze overwegen een
groot afvalverwerkend bedrijf op te starten, maar dat wordt pas rendabel als het
minstens 45.000 ton afval te verwerken krijgt. Welnu, Venezuela levert zelf niet
genoeg afval, afval moet dus van elders ingevoerd worden. De regering beseft dat
Venezuela dus verondersteld wordt nog veel meer afval in te voeren, maar heeft geen
enkele garantie dat de beloofde installaties er ooit zullen komen. Ze houdt voet bij
stuk en besluit: 1) de reeds geloste lading van de Lynx moet naar de afzender terug;
2) de Radhost wordt met zijn lading, onder militaire escorte, buiten de territoriale
wateren weggebracht.
Intussen heeft het Ministerie van Leefmilieu een onderzoekscommissie naar het
stort in Puerto de Cabello gestuurd. Die brengt een vernietigend rapport uit: de
afvalvaten liggen volkomen ordeloos op-
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gestapeld en bevatten de meest uiteenlopende soorten vloeibaar, viskeus en vast
afval; sommige staan bol van erbinnen ontwikkelde gassen, andere zijn reeds ontploft
(sommige ontploffen tijdens de inspectie!); de meeste geven niet de geringste
aanwijzing over de inhoud, op andere zitten nog net leesbare etiketten die
waarschuwen voor de ontvlambaarheid, de giftigheid of het irriterend vermogen
(voor huid en ademhalingsorganen) van de produkten; nog andere waarschuwen voor
temperaturen boven de 30o, terwijl ter plekke een temperatuur van 40o graden heerst.
De commissie adviseert: in afwachting dat het goedje naar de afzender wordt
teruggestuurd, moet de vuilnisbelt streng worden bewaakt om nog meer ongevallen
te voorkomen.
De Italiaanse ambassade in Caracas gaat in het verweer. Ze wijst er de Venezolanen
op dat beide regeringen bezwaarlijk kunnen ingrijpen in een volstrekt legaal, tussen
twee privé maatschappijen afgesloten contract. De handelsattaché verklaart nog maar
eens dat ‘het afval na verwerking onschadelijk zal zijn en als meststof gebruikt kan
worden’ en ‘dat Jelly Wax de algemeen erkende specialist terzake is, die onder strikt
legale voorwaarden werkt’. Het diplomatieke steekspel is nog aan de gang, als de
autoriteiten zich verplicht zien om ook aan de toeristen de toegang tot het sterk
vervuilde strand te ontzeggen. Daarop komt het op 9 augustus tot een grote betoging
tegen ‘de vaten des doods’ en weerklinkt in de straten van Puerto de Cabello de niet
mis te verstane slogan: no queremos la basura de Europa (weg met het vuilnis van
Europa). Twee dagen later beslist het Ministerie van verkeer dat het afval onverwijld
naar een bewaakt militair terrein moet worden overgebracht. Als de dokwerkers
weigeren er hun handen aan vuil te maken, wordt het leger met de voorlopige
evacuatie belast.
Na druk diplomatiek overleg raken Italië en Venezuela het eens over de gedeelde
kosten van de wederinscheping van het afval: veel vaten bevinden zich immers in
een dermate erbarmelijke staat dat het afval in nieuwe vaten moet worden omgeladen.
‘Uit verantwoordelijkheidszin’ verklaart Jelly Wax zich bereid om het afval naar een
andere bestemming te brengen. Op 21/10/87 is het dan zo ver: de onder Cyprische
vlag varende, door Jelly Wax aangeworven Makiri verlaat Puerto de Cabello met
bestemming de vrijhaven Tartoes in Syrië. Nog dezelfde dag ondertekent de
Venezolaanse president decreet nr. 1800, dat voortaan de import van toxisch en
gevaarlijk afval verbiedt.
Nog tijdens de overtocht van de Makiri naar Tartoes heeft Jelly Wax
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de lastige lading doorgespeeld aan de Griekse rederij Alsa Shipping. Die krijgt voor
die vriendendienst 300.000 dollar. Op 10/12/87 in Tartoes aangemeerd, raakt de
Makiri zijn lading kwijt aan de Syrische maatschappij Mohamed Samin, die tegen
een betaling van 100.000 dollar bereid is het afval te bergen en te elimineren.
Maandenlang weet men hoegenaamd niet wat er met het afval is gebeurd... tot de
bom barst. Op 19/3/88 verlaat de Griekse Zanoobia de haven van Tartoes en blijkt
de in erbarmelijke staat verkerende lading van de Makiri aan boord te hebben!
Tevergeefs legt de Zanoobia aan in Saloniki en nog een paar Middellandse-Zeehavens,
alvorens ten einde raad de steven te wenden naar de thuishaven van het afval, Marina
di Carrara, van waar het op 10/2/87 vertrokken was en waar het op 25/4/88 voorgoed
terugkeert.
De ontmaskering van de lading van de Zanoobia doet opnieuw vragen rijzen naar
wat er gebeurd mag zijn met de lading van de in juli 1987 uit Venezuela uitgewezen
Radhost. Die is intussen ook allang in Tartoes aangekomen en heeft er zijn lading
gelost. In juni raakt de zaak opgehelderd: het afval is overgenomen door een Libanees,
M. Armand Nassar, die 250.000 dollar kreeg voor de overname en nog eens 250.000
dollar na het voorleggen van een (nadien vervalst gebleken) certificaat van eliminatie
van het afval. In werkelijkheid is het afval gewoon in een verlaten steengroeve in
Ghazir, enkele km ten noorden van Beiroet, gedumpt. Maar toen de Libanese
autoriteiten de toxische aard ervan bevestigden, stuurden ook zij het vuilnis naar de
afzender Jelly Wax terug.

Ondoorzichtig, verleidelijk, bedrieglijk
Bij de omzwervingen van de vier gifschepen waren op zijn minst 15 verschillende
instanties (firma's, rederijen, ministeries, regeringen...) van een dozijn nationaliteiten
betrokken. Het is een schoolvoorbeeld: de internationale afvalhandel berust op een
ondoorzichtig netwerk van talrijke, grote en kleine belanghebbende partijen. Tegelijk
wordt handig ingespeeld op de dringende behoefte aan buitenlandse deviezen van
de Derde-Wereld-landen (of hun gezagdragers) door middel van een verleidelijke
maar bedrieglijke voorstelling van alleen maar financiële voordelen zonder dat
daarmee enig gevaar voor mens of milieu zou verbonden zijn. Voor dit soort
handelsstrategie blijkt Afrika dan inderdaad het gedroomde continent te zijn. In drie
gevallen (Guinee Bissau, Benin, Kongo) werd de afvalhandel tijdig aan het
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licht gebracht en op de valreep - althans officieel - verhinderd.
1. Guinee Bissau. Begin 1988 deelde het Ministerie van Natuurlijke Rijkdommen,
Milieu en Industrie zijn president mee dat twee grote contracten betreffende de import
van toxisch, niet-nucleair afval nog alleen officieel bekrachtigd moesten worden.
Krachtens een eerste contract, afgesloten met het ons nu vertrouwde Intercontract
de Belfaux, zou Guinee Bissau tien jaar lang jaarlijks 50.000 tot 500.000 ton afval
afnemen tegen een vergoeding van 40 dollar per ton. Krachtens een tweede contract,
afgesloten met Bis-Import Export Ltd (Londen) en Hobday Ltd (eiland Man) zou
Guinee Bissau jaarlijks drie miljoen ton afval afnemen tegen dezelfde vergoeding.
Achter beide firma's ging echter het Noordamerikaanse Lindaco Ltd (Detroit,
Michigan) schuil, dat - vermoedelijk ongewild - de kat de bel aanbond, toen het - in
overeenstemming met de Amerikaanse wetgeving - aan de Environmental Protection
Agency (EPA) van de VS de toelating vroeg om 15 miljoen ton toxisch afval naar
Guinee Bissau uit te voeren. Het EPA wilde van Guinee Bissau horen of het daarmee
akkoord ging. Guinee Bisszau liet weten dat alles dik in orde was, de contracten
waren al getekend. Niets stond de afvalhandel nu nog in de weg.
De keuze van de stortplaats in de buurt van Farim - een terrein dat (toevallig?)
toebehoorde aan de broer van de president - wekte onverwacht verzet van lokale
deskundigen-geologen. De ondergrond daar had veel meer weg van een spons dan
van ondoordringbare aardlagen en de zuurtegraad van het water was er van die aard
dat de afvalvaten binnen de kortste tijd gecorrodeerd zouden worden. Bovendien
liep uitgerekend in die streek een door de EEG gesteund visteeltproject dat door de
afvalstorting in het gedrang zou komen. De Europese Commissie drong dan ook aan
op een onderzoek.
Eind april 1988 kwam er in Brussel een aantal documenten op tafel. Daaronder
bevond zich een Algemene Nota (waarschijnlijk opgesteld door Intercontract2). Die
spiegelt de Derde Wereld alleen maar voordelen voor en wil doen geloven dat de
afvalstorting niet het geringste gevaar voor mens en milieu oplevert. Voorop komt
de verzekering dat ‘alle afval vooraf chemisch geanalyseerd zal worden om te
voorkomen dat zich daaronder enig nucleair afval bevindt’. Dan volgt de vertrouwde
afhandeling in twee fasen: de afnemer verbindt zich ertoe in een eerste fase
‘opslagplaatsen of hangars voor de stockering van het afval gereed te houden’; in
een tweede fase ‘zal een speciale commissie van de exporteur de meest geschikte
plaats uitzoeken voor de berging of verwerking van het afval’. Dan wordt simplistisch
gesteld:
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‘Het snelste en meest gebruikelijke systeem van eliminatie van het afval is het
begraven in een grote put (grand trou)’. Is een geschikt terrein daarvoor gevonden
dan ‘zal de put onverwijld met moderne graafmachines uitgegraven worden’. Is een
eerste put gevuld ‘dan zal hij met een afschermende laag worden bedekt, op een
dusdanige manier dat het milieu gespaard en milieuvervuiling voorkomen wordt’.
Daarop zal dadelijk weer een put gegraven worden, en nog een... tot alle afval
geborgen is. De klap op de vuurpijl is evenwel de slotbemerking: ‘Zoals men kan
zien, is dit procédé 100% ecologisch en zonder gevaar voor het leefmilieu’.
Verontrust door deze bedrieglijke voorstelling, zetten enkele Europese
parlementsleden hun onderzoek voort. Jacob von Uexküll ontdekt dat Hobday op
het eiland Man onbekend is: de beheerders ervan zouden op Cyprus wonen, maar
daar blijken ze uitgeweken te zijn naar Gibraltar waar ze geen spoor hebben
achtergelaten. Bis-Import Export bezit op het in Londen aangegeven adres niet eens
een postbus: de daar gevestigde bouwmaatschappij Vervine heeft slechts weet van
een eenmalig bezoek van een vertegenwoordiger van de bewuste firma. M.a.w. beide
firma's zijn spookfirma's, tegelijk scherm en verbinding tussen de acteurs aan de top
en de nevenfiguren op steeds lagere niveaus. Op grond van die informatie komt het
in het Europarlement op 18/5/88 tot een officiële veroordeling van de voorgenomen
afvalhandel. De Organisatie voor Afrikaanse Eenheid (OAE) wil niet achterblijven
en spreekt op 23/5/88 te Addis Abeba een soortgelijke veroordeling uit. De president
van Guinee Bissau sluit zich bij beide moties aan en ziet af van de geplande
afvalhandel.
2. Benin. Het door de Guinee Bissau-affaire opgewaaide stof was nog niet bezonken
toen men vernam dat ook Benin in januari 1988 een contract had afgesloten met
Sesco Ltd (Londen). Sesco zou tien jaar lang jaarlijks 5 miljoen ton afval mogen
importeren tegen de verbijsterende vergoeding van 2,5 dollar per ton. Weer was
nucleair afval uitgesloten en het afval zou geen gevaar opleveren voor de bevolking,
de dieren en het milieu. Maar Benin zou die 2,5 dollar per ton maar krijgen als het
‘Steeds onverwijld alle importvergunningen aflevert en alle nodige maatregelen
neemt’. Bovendien mocht Benin met geen enkele andere instantie een soortgelijk
contract afsluiten, ‘tenzij het om onderaannemers van Sesco gaat’. Sesco beloofde
‘na twee of drie jaar’ ook afvalverwerkende bedrijven in te planten’ die o.m. bouwen wegmaterialen, meststoffen en andere chemicalia zullen produceren’. Het venijn
zat in de slotbepaling: ‘Het lopende contract is van vertrou-
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welijke en privé aard, en beide partijen verbinden zich ertoe het aan niemand bekend
te maken tenzij ze daartoe wettelijk gedwongen worden’. Zeggen we maar meteen
dat het onderzoek uitwees dat Sesco op Gibraltar (het op het contract vermelde adres)
onbekend was: alle correspondentie met de firma moest gevoerd worden via een
bureau, gevestigd in een advocatenkabinet te Londen, waar men over de firma niets
kwijt wilde.
Dit keer was het de Minister van Volksgezondheid van Benin die tegen het plan
verzet aantekende. In een vertrouwelijke brief aan zijn president maakte hij gewag
van nog een ander contract (al volop in de maak) met - hoe kon het anders? Intercontract de Belfaux. Ondanks de uitsluitingsclausule van het Sesco-contract zou
Intercontract jaarlijks 100.000 ton (niet-nucleair) afval invoeren tegen de
aantrekkelijker vergoeding van 40 dollar per ton. Toen ook nog de buurlanden Togo
en Nigeria tegen de geplande afvalhandel protesteerden, verklaarde president Kerekou
eindelijk dat zijn land de motie van Addis Abeba zonder voorbehoud onderschreef.
3. Kongo (Brazzaville). Mei 1988 werd voor de afvalhandel een zwarte maand.
Op 26/5/88 bracht een Nederlands persagentschap aan het licht dat het Nederlandse
bedrijf Van Santen (de dag ervoor) van de republiek Kongo een vergunning in de
wacht had gesleept voor de import van een miljoen ton toxisch afval tegen een
vergoeding van 70 dollar per ton. Daarover ondervraagd, verklaarde Van Santen dat
het handelde in opdracht van Bauwerk A.G. (Vaduz, Liechtenstein) en dat het afval
er slechts zou gestockeerd worden in afwachting van een nog in te planten
vuilverbrandingsoven van Duitse makelij. De Nederlandse Vereniging Milieudefensie
en de publieke opinie drongen aan op opheldering van de louche zaak. Die hield
meer dan één verrassing in petto. Bauwerk A.G. had nl. al op 18/1/88 een contract
afgesloten met de Kongolese maatschappij CRDI (Congolaise de Récupération de
Déchets Industriels) betreffende de import van maximaal een miljoen ton
(niet-nucleair) afval. Volgens het te Lugano op 16/2/88 bekrachtigde contract zou
Kongo een vergoeding ontvangen van 5.000 Italiaanse lire per ton. De vooruitziende
CRDI had reeds op 9/2/88 van het Kongolese Ministerie van Buitenlandse Handel
een algemene importvergunning verkregen voor afval afkomstig van
EEG/West-Duitsland. Daarmee was de kous nog niet af: Bauwerk A.G. had intussen
ook in de VS een gretige klant gevonden, het Waste Management (New Jersey). Net
zoals destijds Lindaco bond nu ook Waste Management de kat de bel aan, toen het
op 28/3/88 aan het EPA de
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toelating vroeg om een miljoen ton afval naar Kongo uit te voeren. Via hun ambassade
in Brazzaville wensten de VS te vernemen of de Kongolese regering daarmee
instemde. Eind april kwam het bevestigend antwoord, gestaafd met een document
dat, op een detail na, de volmaakte kopie was van de importvergunning van 9/2/88:
als herkomst van het afval was CEE/W. Germany gewoon vervangen door CEE/USA.
Begin juni had Waste Management al twee afvalschepen volgeladen die vanuit
Richmond (Californië) en Savannah (Georgië) naar Kongo zouden uitvaren. In het
(vermoedelijk gegronde) vooruitzicht dat de Nederlandse regering de afvalexport
naar Kongo wel eens zou kunnen verbieden, zegde Van Santen dan maar op 2 juni
het verdrag met Bauwerk A.G. op. Op een persconferentie te Brussel (de dag daarop)
verklaarde de Kongolese ambassadeur bij de Benelux dat zijn regering niets met de
verwerpelijke handel te maken had gehad en door zijn eigen ministers en ambtenaren
schandelijk bedrogen was geweest: de schuldigen zouden streng gestraft worden en
de afvalhandel zou niet doorgaan.

West-Afrika: drummen om afval?
De hier ontrafelde afvalschandalen vormen slechts het topje van de ijsberg. Een
aanzienlijk aantal Afrikaanse landen werd de jongste tien jaar aangezocht om westers
afval in te voeren. Gaan we even in geografische volgorde - tegen de wijzers van de
klok - het rijtje af dat midden 1988 bekend was geraakt.
1. Mauretanië. Mcl Shipping (Antwerpen) probeerde in december 1987 een
importvergunning voor afval te krijgen, die in juni 1988 afgewezen werd.
2. Kaapverdië. Een voorstel van Bis-Import Export omtrent de jaarlijkse import
van 2,5 miljoen ton huisvuil en de wekelijkse import van 50.000 ton industrieel afval,
tegen een vergoeding van 10 dollar per ton, werd in september 1988 door de regering
afgewezen.
3. Senegal. In 1988 sprak de Senegalese regering haar veto uit tegen een contract,
afgesloten tussen Intercontract de Belfaux en het Senegalese bedrijf Sidalo.
4. Guinee Bissau kwam reeds ter sprake. In 1987 had het al een lading afval van
een vuilverbrandingsbedrijf van Philadelphia (VS) geweigerd.
5. Guinea (Conakry). Tussen het Noord-Amerikaanse Bulkhandling
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Inc en het Noorse Torvald Klaverness enerzijds en het Guinese bedrijf Siag anderzijds
werd in 1988 een contract afgesloten, betreffende de import van 85.000 ton afval
van het voornoemde vuilverbrandingsbedrijf van Philadelphia. Een eerste lading,
door Panama geweigerd, werd op het eiland Kassa, 3 km vóór Conakry gestort.
Verontrust door de snelle verdorring van de vegetatie rond de vuilnisbelt en het
aanwijsbaar toxisch karakter van het afval, eisten de Guinese autoriteiten op 28/4/88
dat het afval zou worden teruggenomen. Daartoe verklaarde Noorwegen zich in juni
bereid. Volgens de minister van leefmilieu had Guinea inmiddels nog drie andere
aanvragen (van met naam genoemde firma's) afgewezen.
6. Sierra Leone. In 1979 stelde Nedlog Technology Group (Colorado, VS) een
jaarlijkse import voor van een miljoen ton toxisch afval en bood de president bij
wijze van voorafbetaling 25 miljoen dollar aan. In januari 1980 tekende het State
Department van de VS verzet aan tegen de handel en verklaarde Sierra Leone zich
bereid er van af te zien.
7. Benin kwam reeds ter sprake. Volgens wel ingelichte bronnen is uit de Sovjetunie
afkomstig nucleair afval reeds gestort in granietgroeven in Dan en Sakto, en uit
Frankrijk afkomstig nucleair afval eveneens in Sakto (in ruil stelde Frankrijk zich
garant voor ‘economische en financiële steun voor de duur van 30 jaar’).
8. Nigeria, dat in Addis Abeba het voortouw genomen had in het protest tegen de
afvalhandel, bleek in hetzelfde bedje ziek te zijn. In juni 1988 kwam aan het licht
dat afval, uit Pisa afkomstig en achtereenvolgens door Bulgarije, Roemenië en
Venezuela geweigerd, in november 1987 en maart 1988 in de Nigeriaanse havenstad
Koko was gestort. Na het bestaan en de toxiciteit van het stort erkend te hebben, eiste
Nigeria de evacuatie ervan en zette zijn eis kracht bij door de inbeslagname van twee
vrachtschepen, de Italiaanse Piave en de Deense Danix (documenten aan boord van
dit schip wezen de Italiaanse firma Bonistalli als de afzender aan). Na veel
diplomatieke touwtrekkerij nam eind augustus de Westduitse Karin B het afval aan
boord en zocht het tevergeefs aan land te brengen in Italië, Spanje, Groot-Brittanië
en Frankrijk. Italië gaf tenslotte toe en het afval keerde naar de haven van Livorno
terug.
9. Centraalafrikaanse Republiek. Daar zou sinds 1985 een contract lopen voor het
storten van industrieel en farmaceutisch afval (in de streek van Bakoema) tegen een
vergoeding van 42 dollar per ton. In 1986 zouden via Kongo (Brazzaville) 70.000
ton gestort zijn.
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10. Equatoriaal Guinea. In 1987 sloten twee Britse firma's met de regering (of haar
president) een contract af voor de jaarlijkse import van twee miljoen ton toxisch
afval, voor een duur van tien jaar. Stortplaats moest het eiland Annobon worden,
450 km voor de Gabonese kust. De handel zou het land 1.600.000 dollar opleveren.
11. Gabon. De Gabonese president zou in 1987 een contract bedisseld hebben met
de Canadese Denison Mining Corporation (en haar filiaal in Colorado, VS) voor de
stockering van nucleair afval. Vast staat dat de president in januari 1988 de Gabonese
firma Sogaben oprichtte, die over een staatsmonopolie beschikt en volgens de statuten
tot doel heeft ‘op Gabonees grondgebied een centrum van nucleair onderzoek te
vestigen waarvan het voornaamste oogmerk is: de installatie en het beheer van een
internationaal centrum voor de stockering van nucleair afval’. Tussen de erkende
Franse organisatie voor de stockering en behandeling van nucleair afval Cogema en
Sogaben zouden de onderhandelingen in 1988 al ver gevorderd zijn. Affaire à suivre?
12. Kongo (Brazzaville) kwam al ter sprake als import- en transitland.
Tot daar een lijst die niet de geringste aanspraak op volledigheid maakt.

Vijf knelpunten
Individuele of collectieve verontwaardiging over de afvalhandel volstaat uiteraard
niet om de daardoor opgeworpen problemen uit de wereld te helpen. Deze kan men
in vijf knelpunten onderbrengen: de moedwillige vergoelijking van alle niet-nucleair
afval, de gelatenheid waarmee de industrielanden de produktie van steeds meer
onbruikbaar en toxisch afval als een fataliteit ondergaan, het roekeloze afvaltransport
over steeds grotere afstanden, de medeplichtigheid van personen en instanties in de
Derde Wereld zelf en de falende politieke wil om internationaal bindende regels uit
te werken en te doen naleven.
Eerste knelpunt. Vrijwel alle bekende afvalcontracten met de Derde Wereld spelen
onverbloemd in op het wijd verbreide idee dat alleen radioactieve vervuiling te
duchten is. In het zog daarvan gaat men dan licht alle andere vormen van lucht-,
water- en bodembezoedeling als relatief onschuldig, hoe dan ook onvermijdelijk en,
onder bepaalde minimale voorwaarden, acceptabel beschouwen. Daardoor wordt
verhuld dat veruit de meeste schade aan menselijke gezondheid en milieu
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berokkend wordt door niet-nucleaire vervuiling. In vele contracten slaat de westerse
instantie een superieure, betweterige toon aan, alsof er in heel de Derde Wereld geen
deskundigen zouden te vinden zijn die allang veel beter weten. Op dit punt moet men
werk blijven maken van een eerlijke voorlichting van intelligentsia, politieke
verantwoordelijken en publieke opinie zowel in de Derde-Wereld- als in de
industrielanden.
Tweede knelpunt. In de industrielanden heerst nog altijd een gevoel van onmacht
en gelatenheid ten aanzien van de steeds groeiende produktie van toxisch en
levensgevaarlijk afval, als gold het een onvermijdelijke fataliteit, de prijs die men
nu eenmaal moet betalen voor meer comfort, welstand en welvaart. In dat kortzichtige
denken en doen is dringend een grondige kentering geboden: van wetenschapsmensen,
technologen, ingenieurs en industriële producenten moet geëist worden dat zij vooraf
rekening houden met de uiteindelijke weerslag van hun eenmaal tot afval
gedegradeerde wonderprodukten op mens en milieu. M.a.w. uitvinders, ontwerpers
en producenten moeten zich ook daarvoor medeverantwoordelijk weten en
desgevallend ertoe gedwongen worden de eliminatie- of recyclagemogelijkheid van
een nieuw produkt uitdrukkelijk te voorzien. Natuurlijk zal dat de kosten van
onderzoek en produktie gevoelig opdrijven, maar die moeten de producenten en
consumenten dan maar betalen in plaats van ze af te wentelen op de armste landen
die, letterlijk noodgedwongen, bereid gevonden worden om de kwalijke gevolgen
van de massale afvalproduktie op zich te nemen.
Derde knelpunt. Wordt het tweede knelpunt met de tijd weggewerkt, dan vervalt
ook de noodzaak (of het gemak) van een afvaltransport over grote, intercontinentale
afstanden. Om twee redenen is dit transport uit den boze. Om te beginnen nemen,
naarmate de afstanden groter worden, ook de risico's toe van ongevallen onderweg
en van onvoorziene schade voor mensen en milieu in vaak bijzonder weerloze
omstandigheden. Vervolgens maakt het transport over vele landsgrenzen heen het
proces ondoorzichtig en oncontroleerbaar, vanwege o.m. de allicht laksere wettelijke
bepalingen en het gebrekkiger toezicht in een aantal transitlanden. Op haar vergadering
van 1/2/84 stelde de OESO dan ook als eerste fundamentele principe dat gevaarlijk
en toxisch afval zo weinig mogelijk vervoerd maar veeleer in gepaste installaties
binnen het afvalproducerende land gerecycleerd of geëlimineerd zou moeten worden.
De daarmee verbonden hogere kosten (om die te vermijden wil men juist het afval
in de Derde Wereld kwijt!)
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moeten weer door de producenten en consumenten gedragen worden.
Vierde knelpunt. Het staat buiten kijf dat ook Afrikaanse instanties meer dan eens
hun medewerking aan de afvalhandel hebben verleend. In juni 1988 kwamen de
ministers van leefmilieu van de EG en hun Afrikaanse collega's te Luxemburg bijeen
om de afvalhandel onder de loep te nemen. Roelants du Vivier merkt op dat daar in
de wandelgangen vaak een heel andere taal te horen was dan op de publieke
vergaderingen, waar de afvalhandel algemeen veroordeeld en afgewezen werd.
Menige Afrikaan liet zich ontvallen dat ‘ook zij moeten leven’ en dat ‘het daaraan
verdiende geld mooi meegenomen is’. Eén diplomaat merkte cynisch op dat ‘met de
zomer ook de (politieke) koorts wel zou wijken’: men mocht de betreurenswaardige
uitzonderingen van Guinee Bissau, Benin en Kongo niet misbruiken om àlle
afvalimport naar de Derde Wereld te verbieden. Sommigen bestempelden een mogelijk
verbod als de jongste uiting van neokolonialisme! Daarmee is natuurlijk niet gezegd
dat we de arme landen als enige of voornaamste schuldigen moeten nawijzen. De
door velen gedeelde verantwoordelijkheid werd treffend uitgedrukt door de Portugese
exminister van leefmilieu, C. Pimenta, in het Europarlement (mei 1988): ‘Sommigen
beweren dat soevereine staten te verbieden om uit vrije wil toxisch afval in te voeren,
een nieuwe vorm van paternalisme of kolonialisme is. Dat is niet waar! Het is veeleer
beschamend dat Europa en andere industrielanden in West en Oost gedogen dat
landen van Afrika, de Caraïben en de Stille Oceaan in een dusdanige staat van
armoede en economische afhankelijkheid verkeren dat zij ertoe gebracht worden het
afval aan te nemen waarmee wij ze voor een prikje opzadelen’.
Vijfde knelpunt. Goede wetten alleen waarborgen nog geen goede zeden. Maar
zonder aangepaste wettelijke maatregelen blijft de afvalhandel een janboel. In de
jaren 80 zijn verdienstelijke pogingen ondernomen om tot internationaal bindende
afspraken te komen. Op de hierboven vermelde OESO-vergadering van 1/2/84 werden
de lidstaten opgeroepen om hun binnenlandse veiligheidsnormen voor
afvalbehandeling ook te laten gelden voor geëxporteerd afval en om de eventuele
eliminatie van het afval te (doen) verzekeren volgens hun eigen strenge normen,
ongeacht het land waar die eliminatie voltrokken wordt. Deze aanbevelingen werden
vrijwel ongewijzigd overgenomen door de ministerraad van de EG in Brussel
(6/12/84) en door de OESO in Bazel (27/3/85). In Bazel werd bovendien gesteld dat
de afvalhandel slechts doorgang zou mogen vinden met de uitdrukkelijke
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instemming van het competent gezag in zowel het land van bestemming als de
transitlanden. Alle voornoemde ‘richtlijnen’ werden door het United Nations
Environmental Program in Kairo op 17/7/87 nog maar eens bij wijze van dringende
aanbevelingen herhaald. Dat de grote afvalschandalen pas nadien aan het licht kwamen
toont des te overtuigender aan dat het te veel betrokken partijen nog schort aan de
politieke wil (of macht?) om een internationaal geldige en erkende wetgeving terzake
tot stand te brengen, te respecteren en te doen respecteren.
Met de vijf besproken knelpunten in het reine komen, en nog wel op hopelijk korte
termijn, kan een even gigantische als utopische opdracht lijken. Maar de daarmee
verbonden ecologische problemen zijn zo wereldomvattend geworden, dat zowel
rijk als arm er niet meer onderuit kunnen. Het zal alleszins, besluit Roelants du Vivier
‘een uitdaging zijn die we moeten aandurven in een geest van mondiale
interdependentie, des te meer aangezien met de dag duidelijker zal blijken dat bij
ons thuis, bij hen is, en bij hen thuis, bij ons’: ‘Tant il sera chaque jour davantage
évident que chez nous, c'est chez eux, et chez eux, c'est chez nous’ (o.c., p. 131).

Eindnoten:
1 François Roelants du Vivier, Les vaisseaux du poison, La route des déchets toxiques, Ed. Sang
de la terre, Paris, 1988, 171 pp.
2 De volledige tekst van deze nota, zoals ook die van verder geciteerde documentatie, in Roelants
du Vivier, o.c.
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Forum
Tussen Brouwers en Bach
Joris Gerits
Dante begon zijn tocht die hem door de hel en het vagevuur naar het paradijs moest
brengen toen hij in het midden van zijn levensweg was gekomen. Hij bevond zich
toen in een donker woud waarvan de uitweg versperd werd. Het thema van de reis,
in een droom ondernomen, is een uitgesproken klassiek thema. Lang voor Dante zijn
Aeneas en Odysseus hem voorafgegaan. Odysseus geldt zelfs als het archetype van
de zwervende vreemdeling. In die traditie schakelt Jeroen Brouwers zich expliciet
in wanneer hij in Zomervlucht1 in scenisch sterke taferelen de midlife crisis van
Reinier Saltsman beschrijft. Die Saltsman is 48 jaar oud, even oud als Brouwers toen
hij aan het schrijven van deze roman begon. Hij bevindt zich niet in een donker bos,
maar in ‘het achterland’, wat ook de titel van het eerste hoofdstuk is. De Gelderse
Achterhoek heeft Brouwers in het eerste deel van zijn Kroniek van een karakter
beschreven als een streek van een asgrauwe saaiheid en verschrikkelijke levenloosheid
(p. 66).
Net als Dante voelt de musicus Reinier Saltsman dat zijn levensweg versperd is.
Hij is in een uitzichtloze impasse terechtgekomen. Zijn eerste huwelijk met de twaalf
jaar oudere Tilda was een vergissing, die door zijn tweede vrouw, Karin Hovius, als
het gevolg van een moedercomplex werd uitgelegd. Zijn aanvankelijke carrière als
concertpianist was in feite een dekmantel om aan dat huwelijk te ontsnappen. Zijn
studie over Bachs kunst van de fuga heeft hem wel vermaard gemaakt maar hem zelf
toch onbevredigd gelaten. Zijn droom ooit een opera te schrijven over Heinrich von
Kleist en zijn vriendin Henriëtte heeft hij nooit gerealiseerd. Saltsmans leven met
Karin verloopt zonder conflicten: zij is lief voor hem, ze noemt hem ‘snoet’, ze
verdraagt dat hij kettingrookt. Sinds Suzan, zijn laatste pianoleerlinge, bij hem
afgestudeerd is, zijn er geen nieuwe leerlingen meer gekomen. Saltsman heeft het
klavier gesloten en er zelf nooit meer op gespeeld. Zijn vleugelpiano, waarvan hij
ontdekt dat hij vermolmd is, wordt een metafoor voor zijn eigen bestaan.
Maar er staat wat te gebeuren, niet zonder reden bevatte de openingsalinea van
Zomervlucht een vooraanduiding. Reinier droomde van een vrouw die hem wenkte
om met een klaarliggend zeilschip mee te varen. Hoewel hij bereid is mee te gaan,
kan hij zich niet bewegen. Op kunstige wijze vervult Brouwers gaandeweg alle
voorwaarden opdat zijn hoofdpersonage op middelbare leeftijd de reis, die in de
roman centraal staat, als een nieuwe Odysseus kan ondernemen. Niet voor niets
vormen citaten uit Homeros een rode draad door Zomervlucht.
Saltsman reist naar New York om er op een musicologencongres een referaat te
houden over zijn specialiteit: de fuga bij Bach. Hij is uitgenodigd door Jef Doornik,
een Vlaming met wie hij nog in Wenen gestudeerd heeft, die als homo op hem verliefd
is geweest en in Amerika werkt als muziekrecensent en maker van een maandelijks
TV-programma over muziek. Brouwers kan het niet nalaten die Vlaamse Amerikaan
een taaltje in de mond te leggen dat
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zelfs Urbanus op zijn Nederlandse tournees niet zou gebruiken, met uitspraken als
‘Allez, vat uw valieske, we zijn wij hier weg’ (p. 124) of ‘Ik draag geen allumetten
op mij’ (p. 142). Ook probeert de auteur door de verhaspeling van Engels en
Nederlands sommige dialogen een Amerikaans kleurtje te geven. Zo vraagt Saltsman
zich af: ‘Hoe deed zij know dat dit zijn merk is?’ (p. 200). Ik zou het niet weten,
zoals ik ook niet weet waarvoor dit stoethaspelig taaltje goed is.
Laten we na deze taalkundige oprisping de draad van het verhaal weer opnemen.
In New York hoort en ziet Saltsman in een Italiaans restaurant een zwarte pianiste,
Mariëlle Vargas, een stuk spelen met de betekenisvolle titel ‘Smooth sailing’. Haar
optreden bezorgt hem een visioen van geluk, hervonden jeugd, vernieuwd leven,
maar ook van angst. ‘In ieder geval meende hij in een secondeflits dat hij haar eerder
had gezien, - hij herkende haar van levens geleden’ (p. 150).
Ook de lezer zal zich dan herinneren dat de jonge Reinier in de liefde ingewijd
werd door een vrouw in een zwart leren pak, ‘een neger op een motorfiets’ (p. 62).
De naam Mariëlle is ook klankassociatief verwant met Maroesja, het meisje in het
schommelschuitje op de kermis dat hem zijn eerste orgasme heeft bezorgd. Aan het
einde van Zomervlucht wordt de figuur van een jonge vrouw in het zwart een
personificatie van de dood (p. 285).
Het motief van de reis geeft Brouwers extra reliëf doordat hij van de ouders van
Reinier rondtrekkende illusionisten heeft gemaakt. Reinier werd geboren op de
Amerika-Holland-lijn, zijn ouders - die hij nooit gekend heeft - zijn bij een
scheepsramp omgekomen. Reinier is dan opgevoed door zijn grootouders, die een
groot hotel uitbaatten, zodat hij zelf ook van jongs af altijd met reizigers te maken
heeft gehad. Bijna overkomt Reinier tijdens zijn verblijf te New York hetzelfde lot
als zijn ouders. Op een zeiltochtje met de boot van Doorniks vriend en in het
gezelschap van Mariëlle, met wie hij een hartstochtelijke relatie begonnen is, geraakt
hij overboord.
Brouwers heeft Zomervlucht zo geconstrueerd dat de lezer kan kiezen of hij de
reis van Saltsman naar de zwarte droomvrouw in Amerika al dan niet als een
droominterpreteert. Voordedroominterpretatie pleit de aansluiting van het einde van
de roman bij de openingsalinea, alsof binnen het kader van een nachtelijke dooltocht
in huis op zoek naar lucifers het visioen van de midlife crisis verbeeld wordt. Voor
een realistische interpretatie zorgen flash forwards die de lezers vooraf inlichten over
wat nog te gebeuren staat. Die flash forwards ondermijnen de lectuur van de reis
naar New York als een louter droomgebeuren. Zomervlucht buit de spanning van de
dualiteit droom versus werkelijkheid handig en functioneel uit. Op dezelfde wijze
brengt Brouwers in het fragment waarin Reinier optreedt in het TV-programma van
Jef Doornik de verhaalmotieven samen: Reinier vergelijkt de fuga als kunstvorm (de
studie die zijn leven als musicoloog gestalte heeft gegeven) met de kunstgrepen van
illusionisten (de kern van het bestaan van zijn ouders). Via de etymologie van fugare
(najagen) en fugere (vluchten) legt hij ook een verband met de oorzaken van zijn
eigen levenscrisis. ‘De magiër beoefent een kunst waarin het onbereikbare in schijn
wordt bereikt, alsof men in wakende toestand een droom beleeft’ (p. 185). Zo'n
magiër is Jeroen Brouwers en zo'n droom is Zomervlucht.
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Pleidooi voor een nieuw verbond: woord en wereld
Guido Vanheeswijck
In zijn literatuurtheoretische studie, Echo's, echo's. De kunst van de allusie1,
inventariseert Paul Claes op een voorbeeldige manier de retorische middelen (citaat,
allusie, travestie, pastiche...) waarmee elke tekst zich inschrijft in de traditie van
voorafgaande teksten. De conclusie die hij met die inventarisering verbindt wordt
nu in academische middens vrijwel algemeen aangehangen: intertekstualiteit is niet
zomaar een literair procédé onder de vele, maar het beginsel zelf van de taal. Elke
tekst fungeert op het niveau van de betekenaar en situeert zich tegen de horizon van
andere, soortgelijke of verschillende betekenaars. Aan dit spel van wederzijdse
verwijzing kan nooit een einde komen zoals er ook geen einde komt aan het spreken.
In dit oneindige spel van referentiële betekenaars is een uiteindelijke betekenis dan
ook principieel afwezig en het onderscheid grondtekst-interpretatie arbitrair. Tegen
een dergelijke visie op taal- en meer bepaald op literatuuronderzoek zet George
Steiner zich in het eerste deel van Het verbroken contract2 scherp af.
Dat eerste deel, Een secundaire stad, - een alleszeggende titel - laat een Steiner
aan het woord die we van vroeger kennen. Bij herhaling heeft hij het verval van het
woord in de westerse cultuur aangeklaagd (onlangs nog in de opgemerkte TV-serie
Nauwgezet en wanhopig). Hier richt hij zijn aanval specifiek op de academische
kunst- en literatuuronderzoekers. Niemand onder hen lijkt nog in staat om rechtstreeks
contact met een kunstwerk te hebben. Er rest nog enkel de omweg van de literaire
kritiek, die van langsom meer een zelfstandig leven leidt: ‘Ooit was er bijvoorbeeld
Wordsworth. Daarna kwam de stortvloed van commentaar op Wordsworth. Vandaag
de dag brandt het vuur in het artikel over de semantische mogelijk- of onmogelijkheid
van het schrijven over Wordsworth’ (p. 49).
De verklaring voor deze evolutie geeft Steiner in het tweede deel, waaraan de
Nederlandse vertaling haar titel ontleent: het contract tussen woord en wereld werd
in de Europese cultuur tijdens de decennia tussen 1870 en 1930 verbroken. De periode
die Janik en Toulmin in Wittgenstein's Vienna zo minutieus in kaart hebben gebracht,
fungeert bij Steiner als dé geestelijke revolutie in de westerse geschiedenis, die onze
(post)moderne tijd zelf definieert (pp. 102-103). De ‘Sprachkritik’, die dan vanuit
diverse hoeken tot in haar metafysische, morele, politieke en esthetische wortels
wordt doorgevoerd (met figuren als Kraus, Mauthner, Hofmannsthal en Wittgenstein)
karakteriseert bij uitstek het overheersende spirituele en intellectuele aanvoelen van
de (Centraal-) Europese cultuur aan het eind van de negentiende en de eerste helft
van de twintigste eeuw.
Die ‘Sprachkritik’ kan, zo meent Steiner, worden gezien als de verzamelnaam,
die de visie op taal van zowel het logisch positivisme en de analytische filosofie als
van de post-Saussuriaanse linguïstiek en de psychoanalyse omvat. Zij heeft geleid
tot de afwijzing van het logocentrisme en zo tot de teloorgang van de betekenis van
betekenis. Wanneer een dergelijke visie zich meester maakt van de kunstkritiek, ligt
de conclusie voor de hand dat geen enkel literair werk, geen enkel schilderij of geen
enkel muziekstuk nog iets uitdrukt of nog over iets handelt. Het hedendaagse
deconstructionisme is van dit alles alleen maar de consequente uitwerking.
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Hedendaagse kunst en denken worden gekenmerkt door wat Steiner een negatief
theïsme noemt, een levend gevoel van Gods afwezigheid. In de deconstructionistische
lezingen verschuilt
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zich een ‘nultheologie’ van het altijd ‘afwezige’. In die ‘afwezigheid’ levert de
kunstenaar zijn schaduwgevechten, voor eens en altijd verstoken van betekenis. We
zijn beland in het tijdperk van het ‘na-woord’. We bevinden ons in de periode van
de epiloog.
Daartegenover plaatst Steiner in het derde deel, Aanwezigheid, zijn eigen visie.
Wat eigenlijk in authentieke taal en kunst impliciet altijd aanwezig is, is het religieuze:
‘De kunstenaar, dichter en musicus (...) gaan uit van de metafysische hypothese,
waarbij het metafysische ook het religieuze insluit. (...) Of het nu een specifieke voor ons joodschristelijke - religieuze vorm aanneemt, of de meer algemene
platonischmythologische gedaante, het esthetische is het vormgeven van epifanie.
Er is “doorschijnendheid”’ (p. 233). Waar Gods aanwezigheid niet langer een
houdbare hypothese is, kunnen bepaalde vormen van denken en creativiteit niet
worden bereikt. De vragen naar wat poëzie, beeldende kunst en muziek zijn en hoe
ze op ons inwerken zijn uiteindelijk theologische vragen.

Een onafwendbare keuze
Met deze stellingname gaat George Steiner niet alleen regelrecht en zeer bewust in
tegen het heersend klimaat van denken en voelen in onze cultuur, maar tevens tegen
vroegere door hemzelf ingenomen standpunten. Van bij aanvang heeft bij Steiner
een bezorgdheid over de dreiging voor devaluatie van de taal en, daarmee verbonden,
algemene ontmenselijking vooropgestaan. Maar lange tijd leek religie hem voor het
afwenden van die dreiging allerminst de gepaste remedie: ‘We moeten redelijke
seculiere experimentele theorieën en hypothesen ontwikkelen, want de religie is
dood, althans zo dood dat het beter is ons nu van die oude en krachtige symbolen en
vergiften te ontdoen’, zo heette het vroeger.
Nu Steiner gaandeweg meer een religieus-theologische benadering als ‘transcendent
postulaat’ voor de aanwezigheid van betekenis voorstaat, ligt de voorstelling als zou
hij een uitdagende tegenstander van het deconstructionisme zijn dan ook voor de
hand. Maar een dergelijke voorstelling is op zijn minst onvolledig.
Ook Steiner weet dat in de westerse beschaving een punt is bereikt waarop het
natuurlijke-traditionele idioom voor de uitdrukking van het geloof in de
onverbreekbare band tussen woord en wereld niet langer algemeen aanvaardbaar is.
Allerlei vormen van psycho-analyse, deconstructionisme, sceptisch positivisme
stellen deze onaanvaardbaarheid terecht vast en leven ervan. Ook Steiner weet van
de veranderlijkheid van betekenis, van het bestaan van ‘lege plekken’, van de
eindeloosheid van interpretatieve onenigheid en herziening. Men zou dan ook kunnen
stellen dat Steiner - alhoewel een hardnekkig bestrijder - de deconstructionisten
tevens dankbaar is. Door hun nadruk op de opaciteit van betekenis verhelderen zij
het probleem: de vraag naar een uiteindelijke af- of aanwezigheid van betekenis.
Dat probleem stelt ons immers voor een onafwendbare keuze: ofwel gokken op
transcendentie, op de vooronderstelling van aanwezigheid die ten grondslag ligt aan
de ervaring van betekenisvolle vorm; ofwel gokken op immanentie, op de
vooronderstelling van afwezigheid. In beide gevallen is er inderdaad sprake van een
gok: de overtuiging van aan- of afwezigheid is, in het wijsgerig-analytisch jargon,
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‘verificatie-transcendent’. Maar de keuze voor één van beide heeft verstrekkende
gevolgen.
Waarschijnlijk is het veelbetekenend dat ook een andere ‘verbannen’ Europeaan,
Leszek Kolakowski, in zijn jongste geschriften voortdurend de onafwendbaarheid
van diezelfde keuze thematiseert en eveneens, na een lange evolutie, dezelfde gok
op transcendentie waagt. Tegen positivisten, pragmatici en sceptici in stelt Kolakowski
dat het rusteloos zoeken naar de uiteindelijke waarheid een onafscheidelijk deel van
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de menselijke cultuur uitmaakt en dat die zoektocht nooit zal worden bevredigd door
iets wat minder zou zijn dan het Absolute. Deze gok op transcendentie toont het
bestaan van God niet aan (ze is ‘verificatie-transcendent’), maar wel dat, voor wie
als wijsgeer de mogelijkheid van epistemologisch onderzoek nagaat, slechts die
keuze overblijft: ofwel God, ofwel cognitief nihilisme.
In dezelfde lijn meent Steiner dat voor wie als kunstenaar gokt op afwezigheid,
het vreselijk moeilijk wordt om nog woorden te vinden voor zijn schepping en dat
vormen van esthetische schepping zoals we ze hebben gekend niet langer produktief
zullen zijn. Filologie zal niet langer een logos hebben voor haar liefde. En ‘wie het
woord van zijn betekenis berooft, berooft de wereld van betekenis’.
Het is dan ook niet toevallig dat Steiner in de slotbladzijden van dit essay T.S.
Eliot en Ludwig Wittgenstein tegenover elkaar plaatst. In de beweging die Eliot
voltrekt vanaf The Waste Land naar de religieuze Four Quartets ziet hij een
vooruitgang van het onbekende terrein van het mythische naar het beheerste
onbekende van een systematische en leerstellige visie. Eliots poëzie lijkt in staat om
in woorden te tonen wat zonder haar onzegbaar moet blijven. Zij is de weerlegging
van het Wittgensteiniaanse aforisme dat over een uiteindelijke werkelijkheid moet
worden gezwegen: ‘De grenzen van onze taal zijn, met alle respect voor Wittgenstein,
niet de grenzen van onze wereld (en als een in muziek verdiept mens wist hij dat).
De kunsten zijn prachtig geworteld in de materie, in het menselijk lichaam, in steen,
in verf, in het tokkelen op snaren of het blazen op rieten. Alle goede kunst en literatuur
begint immanent. Maar daar blijft het niet bij. Het komt er heel eenvoudig op neer
dat de onderneming en het voorrecht van het esthetische bestaan in de bezieling met
verlichte aanwezigheid van het continuum tussen tijdelijkheid en eeuwigheid, tussen
materie en geest, tussen de mens en “het andere”’ (p. 234).
Steiner wordt wel eens het kritische geweten van de Europese cultuur genoemd:
door die cultuur tegelijkertijd te beschrijven en te bekritiseren, wil hij richting geven
aan haar geestesleven. Het verbroken contract is een gedreven poging van een
waakzame en voorlopig wat alleenstaande intellectueel in het oude Avondland om
ons te helpen onthouden wat we uit de verworvenheden van onze eigen grote traditie
niet mogen vergeten.

Eindnoten:
1 Jeroen Brouwers, Zomervlucht, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1990, 312 pp., BF. 598.
1 P. Claes, Echo's, echo's. De kunst van de allusie, De Bezige Bij, Amsterdam, 1988.
2 G. Steiner, Het verbroken contract, Bert Bakker, Amsterdam, 1990.
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Boeken
Filosofie
Zoeken naar zin. Proeven van wijsbegeerte, Ad Peperzak, Kok Agora,
Kampen / DNB/Pelckmans, Kapellen, 1990, 132 pp., BF. 425.
Het denkend zoeken naar zin is de radicale en meest eigen betekenis van het wijsgerige
denken. Om het geheim van de zin te kunnen benaderen, moet de wijsbegeerte zowel
erkennen dat ze geworteld is in een aantal voorreflexieve ervaringen en
vooronderstellingen als ingaan op de eisen van een strenge wetenschappelijkheid,
van een echt denken.
De gewaardeerde Nederlandse wijsgeer Peperzak geeft van een dergelijk zoeken
enkele proeven. De zin in een mensenleven verschijnt niet op het einde als een
resultaat, maar is eerder een ‘stemming’ die midden in het leven, het nu-moment
tussen verleden en toekomst, wordt verlangd. Het verlangen naar zin wordt steeds
intenser naarmate de zin wordt gevonden. Hierdoor verschilt de zinsvraag
fundamenteel van de behoeftestructuur die zich uit in een moderne
zelfvervullingseconomie en een contractvisie op de maatschappij.
De bundel bevat zes teksten met een verschillende ontstaanscontext. De eerste
drie teksten zijn recente wijsgerige meditaties rond de zinsvraag terwijl de laatste
teksten herwerkingen zijn van vroegere reflecties over de natuurlijke theologie en
de godsdienstwijsbegeerte in hun zoeken naar zin. Deze hebben een ruime aandacht
voor de onto-theologische structuur van de natuurlijke theologie en voor de
verhouding tussen het denken en de religieuze ervaring. Het boeiende geheel is voor
velen toegankelijk.
Luc Anckaert

Marges - van de filosofie, Jacques Derrida, vert. Ger Groot, Gooi en Sticht,
Hilversum, 1989, 240 pp., f 49,50 (verspreiding voor België: Liprobo,
Mechelen).
Deconstructie bestaat uit een omkering van klassieke opposities en uit een
verschuiving binnen de begrippelijke orde en de vooronderstelde niet-begrippelijke
orde. Om de wende door te voeren plaatst Derrida zijn eigen filosofische activiteit
in de marge van de wijsgerige teksten. In een volgehouden leesoefening onderzoekt
hij de vooronderstellingen, de strategieën, het geconstrueerde of het textuurkarakter
van een aantal teksten. Elke tekst bestaat op basis van een niet-benoembare witte
vlek. Het aanduiden ervan leidt tot disseminatie van de afgeronde betekenisgehelen.
Hierdoor wordt er een oneindig proces van uitstel en nieuwe betekenissen blootgelegd.
Als kenner van het hedendaagse Franse denken heeft Ger Groot de uitdaging
aangenomen vier teksten uit één van Derrida's centrale werken in vertaling aan te
bieden. De eerste tekst handelt over de differantie of het verzwegen verschil/uitstel
dat de verscheidene differenties en posities mogelijk maakt. De (doel)einden van de
mens wijst op de vervlochtenheid van het humanisme met de klassieke
aanwezigheidsmetafysica. Witte mythologie is een zeer indringende studie over de
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metafoor in de wijsbegeerte en de laatste tekst, Signatuur, evenement, context, handelt
vooral over de taaltheorie van Austin. In de verscheidene studies worden ondermeer
teksten van Condillac, Hegel, Husserl, Heidegger, De Saussure, Sartre kritisch
gelezen.
De selectie van Groot maakt duidelijk dat Derrida's filosofische activiteit geen
nihilistische berusting in de postmoderne disseminatie of verstrooiing van betekenissen
is, maar een uitdagend en veeleisend omgaan met teksten waardoor het denken
grondig verandert. De ontwikkeling van het westerse denken neemt met Derrida's
aandacht voor de materialiteit van het geschrevene afscheid van de dogmatische
blindheid voor de eigen premissen.
Luc Anckaert
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Over de levensloop. Een cultuurkritisch essay over de kinderjaren, de
studietijd, de volwassenheid, de ouderdom, Jacques De Visscher,
DNB/Pelckmans, Kapellen, 1990, 152 pp., BF. 495.
De wijsbegeerte loopt vaak het gevaar een spreken te ontwikkelen dat de aansluiting
met het concrete leven mist. De Visscher vermijdt dit euvel door in een toegankelijke
taal te schrijven over de levensfasen van elke mens. In vier hoofdstukjes zijn gedichten
een aanleiding om de sferen van de kinderlijke onbezorgdheid en de eerste scheiding,
de initiatietijd van de jeugd, de toewijding van de volwassenheid en de voorbereiding
op de dood te omschrijven. Het laatste hoofdstuk is gewijd aan de dood die, zoals
de geboorte, tot het leven behoort.
De poëtisch geëvoceerde levensdraad wordt verrijkt met een scherpe cultuurkritiek
die de zinloosheid van bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen bloot legt. Doordat
onze geseculariseerde maatschappij de voeling met een aantal diepe levensrealiteiten
verloren heeft (zoals de levensinitiatie, de opvoeding, de lijfelijkheid, de taal, het
verlangen, de wijsheid, de plaats van de dood in het leven...), vertoeft ze in een
‘post-modernistisch paradijs’ (p. 136), gevuld met spelen die nooit ernstig moeten
worden genomen. De roes van de mode, de techniek, de sport, het jeugdige lichaam,
de filosofie, de ecologie, het eten en het drinken kan een eeuwige tijdeloosheid
opwekken waarin elk zoeken naar zin bij voorbaat vruchteloos is.
Een zinvol leven wordt echter gedragen door zin-stichtende verhalen. Zo
bijvoorbeeld de bijbelse scheppingsmythen. Door een intense omgang met deze
oorsprong kan het kristal van de quintessens geopenbaard worden. Om dit perspectief
te verwoorden, beroept de auteur zich impliciet methodisch en thematisch op het
rijke denken van Levinas. Zoals Levinas vindt hij een aanknopingspunt in poëtische
en religieuze teksten. Uit deze particuliere teksten ontbolstert hij een filosofisch
spreken dat zijn uitgangspunt overstijgt. Daarnaast is ook Levinas' visie op de
subjectiviteit en de alteriteit sterk aanwezig.
Luc Anckaert

Godsdienst
Woord van God - boek van mensen. Inleiding tot de Evangeliën en de
Handelingen, Peter Schmidt, Altiora, Averbode/Apeldoorn, 1990, 216 pp.,
BF. 540.
Het is bijna een algemeen verbreide ervaring: men wil de evangeliën beter leren
kennen, begint - alleen of met anderen - vol goede moed te lezen, maar blijft weldra
haperen... Er zijn teveel dingen die men niet begrijpt, bijvoorbeeld het zo moeilijke
probleem van de verhouding tussen ‘historische feitelijkheid’ en ‘waarheid van het
evangelie’.
Dit boek, van de bekende exegeet aan het Bisschoppelijk Seminarie te Gent, wil
tegemoet komen aan dat soort vragen door het verschaffen van noodzakelijke
basisinformatie en inzicht. Naar mijn mening is de auteur daarin - zowel op didactisch
vlak als op inhoudelijk gebied - bijzonder goed geslaagd. Hij reikt de lezers namelijk

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

drie belangrijke sleutels aan, die de deur naar het juiste verstaan van de teksten helpen
openen. De eerste leessleutel biedt inzicht in het moeilijke probleem van de relatie
tussen historische feitelijkheid en waarheid in de evangeliën. Iets kan namelijk niet
echt gebeurd zijn, maar toch wààr. En precies op dit vlak zijn de bijbelschrijvers
voortdurend actief. De tweede sleutel biedt een gefundeerd, maar tegelijk goed
toegankelijk inzicht in de groei en de onderlinge verhouding van de eerste drie
evangeliën (de zgn. synoptische kwestie). De derde sleutel werpt licht op de eigen
kenmerken van elk der vier evangeliën en de Handelingen; hier wordt aandacht
besteedt aan opbouw, werkwijze, theologische opvattingen en doelstelling van ieder
geschrift.
Het is een erg evenwichtig boek geworden, dat bovendien ook duidelijk bedoeld
is als werkboek. Op vele plaatsen worden namelijk leesoefeningen of praktische
toepassingen voorgesteld die bijbelgroepen en hun begeleiders zeker van pas zullen
komen. De auteur heeft binnen zijn boek ook nog een handig systeem bedacht om
moeilijke(re) of technische informatie te kunnen overslaan zonder dat het betoog er
door wordt aangetast. Ook hier wordt zichtbaar dat een uitstekend docent aan het
woord is! De bruikbaarheid van deze goede publikatie had wellicht nóg beter kunnen
zijn, wanneer er een register van termen in was opgenomen.
Panc Beentjes
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Prisma van de bijbelse persoonsnamen, Rob van Riet (samenstelling), Het
Spectrum, Utrecht, 1990, 234 pp. (verspreiding in België: Standaard
Uitgeverij, Antwerpen, BF. 295).
Zelfs wie zelden of nooit in de bijbel leest komt met vaste regelmaat allerlei namen
uit die bijbel tegen: in de literatuur, de muziek, de film, de beeldende kunst, en
natuurlijk ook in allerlei uitdrukkingen van het dagelijks leven. In dit boekje zijn
ruim 2.500 namen bijeengezet die méér dan eens in de bijbel voorkomen; men vindt
ze niet altijd in de vertrouwde schrijfwijze, omdat ze zijn opgenomen volgens de
officiële spelling van het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke
Bijbelstichting. Achter elke naam wordt vermeld uit welke taal hij afkomstig is, wat
de betekenis ervan is, alsmede de vindplaatsen van die naam in de bijbel. In
tegenstelling tot wat de Nederlandse concordanties doen heeft de samensteller getracht
de verwijzingen zoveel mogelijk samen te voegen. Bij een wat langer verhaal over
een bepaald persoon wordt alleen het eerste en het laatste vers van het verhaal
gegeven, hetgeen een veel overzichtelijker geheel vormt. In vergelijking met bestaande
soortgelijke Nederlandstalige naamlijsten (J. Wijchers en S. Kat; H. Mulder overigens niet in de literatuurlijst genoemd) heeft dit boekje iets extra's, dat het direct
veel aantrekkelijker maakt. Aan het slot van elk artikel wordt namelijk vermeld op
welke wijze de reputatie van de betreffende bijbelse persoon heeft doorgewerkt in
de beeldende kunst, de muziek, de literatuur en film; hierbij heeft de samensteller
hulp gehad van Wout Verhoek.
Eén facet van deze nieuwe publikatie vind ik wat minder geslaagd. De gebruiker
zal doorgaans vergeefs zoeken naar namen die alleen in de deuterocanonieke of
apocriefe boeken voorkomen, zoals Makkabeeën, Jesus Sirach e.d. Sommige
daarentegen vindt men wel: o.a. Jehudit (= Judith) en Tobia (= Tobias), maar dan
staan er géén verwijzingen naar de kunsten opgenomen. Is hier wellicht de invloed
merkbaar van de adviseurs van het (reformatorisch) Nederlands Bijbelgenootschap
die bij de samenstelling van dit boekje betrokken zijn geweest?
Panc Beentjes

Lieder und Gebete I, Texte aus der Umwelt des Alten Testaments, Band II:
Religiöse Texte, Lieferung 5, Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn,
Gütersloh, 1989, pp. 641-783, DM. 118 (bij intekening DM. 98);
Weisheitstexte I, idem, Band III: Weisheitstexte, Mythen und Epen,
Lieferung 1, Gütersloh, 1990, pp. 5-188, DM. 138 (bij intekening DM.
118).
Uit de oude culturen van het Tweestromenland, d.w.z. de Sumerische en de
Akkadische, is een bijna onuitputtelijke hoeveelheid kleitabletten en inscripties
bewaard gebleven die onze kennis van die samenlevingen nog steeds doet toenemen.
Deze nieuwe serie vertalingen (afgekort TUAT) draagt daar zeker haar steentje toe
bij, doordat één van de doelstellingen is om ook tot nu toe onbekend materiaal voor
een groter publiek toegankelijk te maken. De vijfde aflevering van de tweede band
bevat een groot aantal (konings)hymnen, klaagliederen en gebeden. Een interessant
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aspect van de laatstgenoemde categorie is, dat noch in de Sumerische, noch in de
Akkadische taal er een term bestond die met onze genre-aanduiding ‘gebed’
overeenkomt. Misschien heeft het te maken met het daar wijdverbreide gebruik om
zich schriftelijk tot de godheid te richten! De opleiding tot schrijver voorzag dan ook
in veel oefenstof op dit gebied, waarvan een ruim aantal oefentabletten inderdaad
zijn teruggevonden. Aldus worden we deelgenoot van een aantal interessante aspecten
van het dagelijkse leven in de verre oudheid.
Tegelijkertijd met deze vijfde aflevering - de zesde zal wegens een dodelijk ongeval
van H.W. Kümmel op een later tijdstip verschijnen - werd ook de eerste aflevering
van de derde (en laatste) band van dit toonaangevend standaardwerk gepubliceerd,
waarin ‘wijsheidsteksten’ zijn verzameld. In het oude Nabije Oosten betekende
‘wijsheid’ niet zozeer de kunde om fundamenteel-theoretische vragen te
beantwoorden, maar veeleer het vinden van de juiste weg in het leven van alledag:
het in een juiste verhouding staan met de dingen, de natuur en de mensen. De
Nijmeegse hoogleraar W. Römer - die ook de eerste helft van aflevering II/5 al voor
zijn rekening had genomen - biedt een representatief overzicht (pp. 17-109) van
Sumerische wijsheidsteksten, bestaande uit verzamelingen spreekwoorden, fabels,
raadsels, schoolsatires, lof der schrijfkunst e.d. Zijn collega W. von Soden (Münster)
knapt een iets dankbaarder karwei op bij de presentatie
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van Akkadische wijsheidsteksten (pp. 110-188), die immers veel bekender zijn en
dus meer tot de verbeelding spreken: ‘De lijdende rechtvaardige’; de zgn.
‘Babylonische Theodicee’, de Babylonische vorstenspiegel, etc. Herhaaldelijk heeft
men het gevoel in bijbelboeken als Job en Prediker terechtgekomen te zijn of in
wijsheidsvermaningen als bij Jesus Sirach en Spreuken. Juist in die vergelijking en
confrontatie krijgt men gaandeweg ook oog voor het eigene van Israëls
geloofsliteratuur, terwijl tegelijk duidelijk wordt dat dit volk zich echt niet in zo'n
‘splendid isolation’ heeft bevonden zoals nog al te vaak wordt beweerd.
Panc Beentjes

De zonde van Sodom. Ontstaan en verstaan van een bijbelverhaal, Gijs
Bouwman, Gooi en Sticht, Hilversum, 1990, 141 pp., f 24 (verspreiding
in België: Liprobo, Mechelen. BF. 480).
Nog niet zo lang geleden verscheen in de reeks Exegetische studies (Kok, Kampen,
1988) als nummer 4 een door Dr. M.J. Mulder geschreven studie, getiteld Sodom en
Gomorra, een verhaal van dode steden; het is door mij besproken in februari 1989,
p. 469. Gijs Bouwman, emeritus hoogleraar te Tilburg, had ongeveer terzelfdertijd
een manuscript over Sodom afgerond, maar besloot het enigszins gedesillusioneerd
op te bergen. Na bestudering van Mulders boekje echter heeft hij toch het besluit
genomen zijn onderzoek alsnog te publiceren. En dat is een goede beslissing geweest,
aangezien de beide publikaties elkaar slechts zeer ten dele dekken. Mulder besteedt
veel meer aandacht aan de geografische ligging van de steden en betrekt tekstvondsten
uit Qumran en Nag Hammadi in zijn onderzoek. Het probleem van de homofilie, dat
in onze gedachtenwereld altijd met Sodom is verbonden, krijgt bij Mulder weinig
aandacht, terwijl dit voor Bouwman juist een essentiële invalshoek vormt. Hij is
namelijk van mening dat het verhaal van Genesis 19 door de eeuwen heen ten onrechte
beschouwd is als een veroordeling van de homoseksualiteit. De auteur poogt aan te
tonen dat er hoogstwaarschijnlijk een oude Kanaanitische mythe in het spel is over
een bezoek van goden aan een vrome mens en de poging van goddelozen zich meester
te maken van de goddelijke kracht van de vreemdelingen. Later is dit complex eerst
door de Jahwist, de eerste bijbelse theoloog, geretoucheerd (geontmythologiseerd)
en verbonden met Abrahams overvloedige gastvrijheid (Gen. 18,1-15), daarna nog
eens door profetische schrijvers voorzien van een theodicee, d.w.z. de rechtvaardiging
van Gods handelwijze met zondige steden. Tijdens en na de confrontatie van Israël
met de Griekse cultuur blijkt het verhaal over Sodom niet of nauwelijks naar
homoseksualiteit te worden uitgelegd; zo er al een seksuele betekenis aan wordt
gegeven is dat die van pederastie, het zich met jongens afgeven. Pas in de
middeleeuwse penitentialia of boeteboeken zien we een begrip ‘sodomie’ opduiken.
Bouwman weet in zijn moedige studie heel duidelijk te maken dat het verhaal van
Sodom (Genesis 18-19) door de bijbelse schrijvers nooit met homoseksualiteit is
verbonden; ook de latere bijbelse auteurs, zowel in Oude als in Nieuwe Testament,
hebben dat niet gedaan.
Ik wil een enkele kanttekening plaatsen, en dit betreft niet de inhoud van het boek,
maar de presentatie van de gevolgde leesmethoden. Het zal voor de doorsnee lezer(es)
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- en die wordt toch aangesproken - tamelijk moeilijk zijn om met name in de
hoofdstukken 2 en 3 de gevolgde exegetische weg mee te kunnen afleggen. Vooral
in hoofdstuk 2 zal de onbevangen leek het spoor snel bijster raken wanneer het gaat
om de diverse exegetische stadia van onderzoek. Ook met betrekking tot het zeer
uitvoerige notenapparaat van ruim dertig pagina's (pp. 103-134) mag de vraag gesteld
worden voor wie het boek eigenlijk geschreven is: voor de leek of voor de
vaktheoloog.
Het essentiële van dit onderzoek is echter dat het ongetwijfeld de aanzet geeft tot
een belangrijk gewetensonderzoek, niet in het minst van de latere kerkelijke traditie.
Panc Beentjes

Der Kanon der Bibel, Gerhard Maier (Hrsg.), R. Brockhaus Verlag,
Wuppertal, 1990, 200 pp., DM. 29.
Dit boek bevat de referaten die tussen 27 en 30 augustus 1989 in Tübingen zijn
gehouden op de zesde Theologische Studienkonferenz des Arbeitskreises für
evangelikale Theologie. Wie zich uitgebreid op de hoogte wil laten stellen van de
nieuwste opvattingen en inzichten over de canon van zowel Oude als Nieuwe
Testament vindt in deze publikatie een schat aan gegevens, discussiepunten en
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verdere literatuur. Zo is de laatste decennia vrijwel afgerekend met de opvatting dat
op een zogeheten ‘Synode van Jamnia’ omstreeks 100 n.C. de joodse canon definitief
zou zijn vastgesteld. Ook moet het niet ondenkbaar worden geacht dat de zogenaamde
Alexandrijnse canon (de Septuaginta) niet een joodse, doch een christelijke praxis
weerspiegelt. Ook wordt de canonvorming van het Nieuwe Testament nader
bestudeerd, terwijl voorts de kwestie wordt besproken, of en zo ja, welke canon de
monnikengemeenschap van Qumran aan de Dode Zee heeft gehanteerd. Interessant
is zeker ook een uitgebreide bijdrage waarin zowel het oeuvre van Brevard S. Childs
als dat van Hartmut Gese wordt geanalyseerd. Het zijn immers beiden oudtestamentici
die de uiteindelijke canon hebben gekozen als vertrekpunt voor een ontwerp van een
‘bijbelse theologie’; maar welk een hemelsbreed verschil tussen beider methode en
eindresultaat. Kortom, een bundel opstellen die voor vele lezers de belangrijkste
nieuwere inzichten toegankelijk maakt. De hier en daar wat kerk-politieke (want
evangelikale) polemiekjes moet men dan maar op de koop toe nemen.
Panc Beentjes

Een bijbel - twee testamenten. De plaats van Israël in een Bijbelse Theologie,
Dr. C.J. den Heyer (in de reeks: Verkenning en Bezinning, deel 1), Kok,
Kampen, 1990, 75 pp., f 14,90.
Onder de titel Verkenning en Bezinning zijn tweeëntwintig jaar lang ieder jaar vier
brochures verschenen waarin de relatie tussen jodendom en christendom werd belicht.
In de nieuwe reeks, waarvan thans het eerste deeltje is verschenen, zullen jaarlijks zo vermeldt de achterflap - ‘twee boeken verschijnen die een inventarisatie willen
geven van de discussie in de afgelopen decennia’. Ik neem aan dat het de discussie
betreft over de relatie tussen jodendom en christendom. In dit eerste deel staat de
bijbelse theologie centraal. De christelijke kerk bezit een bijbel die uit twee delen
bestaat: Oude én Nieuwe Testament. Maar over de relatie tussen die beide
Testamenten bestaat in de christelijke theologie absoluut geen eenstemmigheid.
Bekende schema's als ‘verwachting en vervulling’, of ‘wet en evangelie’ hebben
zowel fervente voor- als tegenstanders gekregen.
Terwijl in het verleden de vraag naar de relatie tussen de beide Testamenten zich
voornamelijk binnen de christelijke theologie afspeelde, moet nu - als gevolg van de
ontmoeting met het joodse volk - ook ernst gemaakt worden met de verhouding
tussen wat wij ‘Oude Testament’ noemen en in de joodse traditie als ‘Tenach’ bekend
is. Waar het jodendom veel nadruk legt op de Torah (de zgn. vijf boeken van Mozes),
hebben in het christendom altijd de profetische boeken een sleutelrol gespeeld (ze
staan in de christelijke canon niet voor niets achteraan, als onmiddellijke brug naar
het Nieuwe Testament). Dr. Den Heyer, nieuwtestamenticus te Kampen, heeft in een
heldere stijl het zowel fundamentele als intrigerende probleem van de beide
Testamenten toegelicht. Met name de politiek-theologische ontwikkelingen in het
Duitsland van rond het begin van de Tweede Wereldoorlog en de reacties erop, zowel
in het na-oorlogse Duitsland (Von Rad, Ebeling, Gese, Stuhlmacher) als in ons
taalgebied (Miskotte, Van Ruler) komen uitvoerig aan de orde. Dit geschiedt zo
uitgebreid dat het boekje slechts enkele pagina's (pp. 68-75) kan besteden aan hetgeen
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in de ondertitel in het vooruitzicht wordt gesteld. Met name die laatste bladzijden
schreeuwen mijns inziens om een apart deeltje.
Panc Beentjes

Mens & maatschappij
Langs deze mij onsympathieke weg. Contactadvertenties in Nederland
1945-1990, Wil Zeegers, Bert Bakker, Amsterdam, 1990, 234 pp., BF. 495.
In verband met zijn proefschrift naar veranderende maatschappelijke patronen in
Nederland (gepubliceerd onder de titel Andere tijden, andere mensen) analyseerde
Wil Zeegers ruim zestigduizend contactadvertenties, die in de periode tussen de
Tweede Wereldoorlog en nu in landelijke Nederlandse dagbladen verschenen. Hoewel
het materiaal reeds gedeeltelijk in de genoemde dissertatie werd verwerkt, werd het
door Zeegers opnieuw doorgelicht en in dit boekje gepresenteerd als een fascinerend
tijdsbeeld van de onderhavige periode. Op weinig plaatsen laten mensen op zo
massale, en tegelijk geregelde schaal blijken wat hen beweegt en wat hun
fundamentele normen en
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waarden zijn als in contactadvertenties. Dat maakt deze tot een onovertroffen
graadmeter voor de verschuivende denkpatronen in een samenleving die zich de
afgelopen decennia door diepe veranderingen heeft gekenmerkt. Haarscherp en met
de nodige humor laat Zeegers deze verschillen aan de hand van veelzeggende
advertentieteksten voorbij trekken. Het belang van een vaste baan vlak na de oorlog,
de opkomst van het autobezit, het terugkerend belang van vast werk in de moeilijke
jaren zeventig en de strubbelingen rond de snelle, ogenschijnlijk oppervlakkige jaren
tachtig vinden feilloos hun weerklank in de adjectieven waarmee de advertenties
worden uitgerust. Stand maakt plaats voor opleiding en arbeidssfeer als bepalende
factoren voor het maatschappelijk aanzien. Progressiviteit wordt in de late jaren
zestig zeer belangrijk, terwijl de jaren tachtig een ware opleving van de emotionaliteit
te zien geven, zozeer dat mannen in 1989 zelfs anderhalf keer zoveel emotionele
kenmerken over zichzelf vermelden dan vrouwen. Al te grote vreugde over de
wederzijdse emancipatie wordt echter snel getemperd: ook nu blijkt nog altijd het
beroep en de persoonlijkheid van de man belangrijker te zijn in een relatie dan die
van de vrouw. Op talloze, vaak onverwachte wijzen weet Zeegers zo een lucide beeld
op te roepen van de ontwikkeling van de Nederlandse maatschappij van de afgelopen
vijfenveertig jaar. Soms zijn die constateringen voor de hand liggend, maar dan nog
is het vaak uiterst onderhoudend ze in de geheimtaal van de contactadvertenties
vertaald te zien. Soms zijn ze meer verrassend, zoals de toenemende vermelding van
de lengte van de betreffende en de gezochte persoon in de naoorlogse periode. Mét
de betere voeding nam immers ook de gemiddelde lengte toe. Maar gemiddeld wil
niet zeggen algemeen, en de grotere lengteverschillen maakten een dergelijke
vermelding kennelijk tot een weinig overbodige luxe, waarvoor men bereid was per
woord te betalen. Als maatschappijbeeld, maar ook als licht satirische spiegel der
ijdelheid, als verzameling uiterst beknopte levensschetsen én als lucide analyse van
Nederlandse hebbelijkheden, houdt dit boekje de aandacht tot op de laatste bladzijde
onherroepelijk vast. Slechts één bekommernis wordt door dit boekje niet beantwoord:
de nieuwsgierigheid hoe het met al die adverteerders tenslotte is afgelopen, en of zij
inderdaad de levenspartner gevonden hebben, waarover zij in deze contactadvertenties
zulke mooie verwachtingen koesterden.
Ger Groot

Van minnen en sterven. Informalisering van omgangsvormen rond seks en
dood, Cas Wouters, Bert Bakker, Amsterdam, 306 pp., BF. 895.
In dit boek bespreekt Cas Wouters, docent aan de Rijksuniversiteit Utrecht, de evolutie
van de maatschappelijke gedragingen en opvattingen t.o.v. zeer fundamentele
menselijke ervaringen als seks, dood, sociale verschillen in de jaren na de Tweede
Wereldoorlog tot (bijna) nu. De invalshoek is (in hoofdzaak) sociologisch, de
inspiratiebron is de pas overleden Norbert Elias, die uitvoerig wordt geciteerd (maar
soms ook gerelativeerd).
Het onderwerp is interessant, maar de uitwerking niet overtuigend. Het onderzochte
domein lijkt wel heel toevallig samengesprokkeld: ervaringen van stewardessen,
interviews met koninginnen, reacties in de academische snijzaal komen aan bod
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zonder veel interne samenhang, veldwerk wordt afgewisseld met wetenschappelijke
twisten. Het boek is veel te veel verzameling, te weinig een consistente studie. Er is
te weinig vaststelling van reëel gedrag, en te veel analyse van toevalligheden: zo
worden veel te vérgaande conclusies getrokken uit het lezen van ‘manierenboeken’,
die jarenlang de goegemeente modellen van goed gedrag probeerden voor te schrijven.
Het onderliggende denken is te zeer onderworpen aan linkse, 19e eeuwse schema's
van macht en onderdrukking, en van burgerij en arbeidersklasse. Wouters stelt niet
alleen de traditioneel aanvaarde verburgerlijking van de arbeiders, maar vooral een
verarbeiderlijking van de burgerij vast.
Kortom: de auteur probeert essentiële fluctuaties in het maatschappelijke verkeer
vast te leggen, maar faalt wegens zijn vooroordelen en zijn oppervlakkigheid. Het
resultaat is een toch nog vrij interessante verzameling materiaal uit vijftig jaar
maatschappelijke Nederlandse praktijk, maar beslist geen serieuze wetenschappelijke
studie. Om te weten dat na een lange periode van formalisering een informaliserende
ontspanning intrad die de laatste jaren door een nieuwe formaliserende verkilling
werd ge-
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volgd, hoeft men beslist dit ‘onderzoek’ niet te lezen.
Jaak De Maere

Geschiedenis
La liturgia del espacio, Francisco Sánchez Pérez, Nerea, Madrid, 1990,
206 pp., Pts. 1.495.
Tot de culturele antropologie in de jaren zeventig haar intrede deed in de Spaanse
universiteiten, beperkte de kennis van de verschillende lokale culturen zich
voornamelijk tot het compileren van traditionele liederen, gewoonten en religieuze
feesten. Het waren eenvoudige, plaatsgebonden beschrijvingen zonder andere pretentie
dan het vastleggen van gegevens. Uitzonderlijk waren studies als die van de Engelsen
Julian Pitt-Rivers en Gerald Brenan. Vanuit Spaanse hoek wezen vooral het historisch
georiënteerde onderzoek van Julio Caro Baroja en later het Angelsaksisch
geïnspireerde sociaal-antropologische werk van Carmelo Lisón Tolosana de weg
naar een nieuwe interpretatie van de sociale organisatie en het ethos van de
verschillende Spaanse bevolkingsgroepen.
Het einde van de dictatuur van Franco (1975) gaf de regionale gebieden, die tot
dan gebruikt waren gegaan onder een autoritair centralisme, nieuwe speelruimte.
Vanaf dat moment begon het Spaanse antropologisch onderzoek zich vooral te
concentreren op de vraag naar de ‘identiteit’ van de diverse bevolkingsgroepen
(Catalanen, Galiciërs, Andalusiërs, etc), die werd benaderd vanuit de eigen taal,
folklore, gewoonterecht, overtuigingen en waarden.
In contrast daarmee slaat deze studie van Francisco Sánchez Pérez een nieuwe
richting in en zoekt veeleer aansluiting bij de Europese, in het bijzonder de Franse
antropologie. Hoewel het onderzoek zich concentreert op een Andalusisch dorp, is
het geen monografie in de strikte zin. Het thema is de verborgen taal die gesproken
wordt door de ruimtelijke indeling: de grenzen, afbakeningen en het gebruik ervan
in de communicatie van culturele boodschappen en mentale categorieën. Zeer
belangrijk zijn de mannelijke en vrouwelijke ruimten binnen de gemeenschap, en
hun verhouding tot de externe en interne wereld.
Pérez Sánchez maakt duidelijk hoe verschillende ruimten in het huis, het dorp en
het land daaromheen met betekenissen beladen zijn en elke een eigen ‘context’
vormen. Elke interactie die daarbinnen plaatsvindt, is reeds bij voorbaat door het
plaatselijke culturele ethos gesanctioneerd of gekwalificeerd. Kennis van deze taal
wordt doorgegeven via de opvoeding en is buitengewoon strikt. Het vrouwelijk
universum wordt gekenmerkt door categorieën als het inwendige, het zuivere, de
eer; de masculiene wereld daarentegen door het uitwendige (de ruimte buitenshuis),
het publieke en de daarmee gepaard gaande gevaren voor de eer en goede naam van
de familie.
Op die manier is de (op zeer beeldende wijze beschreven) handel en wandel van
de dorpelingen volledig gevuld met een culturele inhoud, die Sánchez Pérez in de
loop van het boek op lucide en inzichtelijke wijze naar voren haalt. Daarmee wijst
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hij een nieuwe richting aan in het antropologisch onderzoek, dat ook op andere
gebieden (urbanistiek, architectuur en zelfs de esthetica) navolging verdient.
A. Muñoz Carrión

Zo moet de kerk eens geweest zijn. Op zoek naar de bron, Eduardo
Hoornaert, Averbode, 1990, 286 pp.
Een tijd geleden gaf de Braziliaanse kerkhistoricus van Vlaamse afkomst, Eduardo
Hoornaert, samen met de Nederlandse Berma Klein Goldewijk op verschillende
plaatsen een lezingencyclus over bevrijdingstheologie. Nu verschijnt er bij Averbode
een vertaling van Hoornaerts belangrijkste werk A memoria do povo Christâo (1985).
In dit boek schetst de auteur de geschiedenis van de eerste christenen en de kerk
gedurende de eerste drie eeuwen van onze jaartelling. Op het eerste gezicht lijkt het
boek dan ook op een cursus antieke geschiedenis maar dan wel vanuit een origineel
uitgangspunt: het ontstaan van een theologie van de gemarginaliseerden en de rol
daarin van de christelijke ‘basisgemeenschappen’ zonder macht of gezag en met een
sterk gevoel voor het voorlopige (dus zonder veel organisatie). Hoornaert verbergt
de bedoeling van zijn boek niet: hij wil ‘verbazingwekkende parallelle
overeenkomsten’ aanduiden ‘tussen de ervaring van de basisgemeenschappen nu en
de eerste christelijke gemeenten’. Sommigen vragen zich af of Hoornaert niet beter
de
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Braziliaanse kerkgeschiedenis had beschreven in plaats van de oud-christelijke auteurs
te lezen als legitimatie van de bevrijdingstheologie. Maar dat zou dan eerder stof
voor een tweede boek zijn.
Hoornaert meent dat een zoektocht naar de wortels van de kerk wel degelijk zin
heeft en hij citeert daarvoor de woorden van de Franse historicus Marrou: ‘De
geschiedschrijver is een missionaris die in het verleden werd uitgezonden om de
verbindingslijnen tussen dat verleden en heden in kaart te brengen’. De term
‘missionaris’ geeft goed het ‘activistische’ karakter van Hoornaerts geschiedschrijving
weer. Hij wil de (kerk)geschiedenis in dienst stellen van de collectieve herinnering
van het christelijk volk. Tegelijkertijd wil hij in zijn geschiedschrijving de valkuilen
vermijden van een totalitair historisme veroorzaakt door de ontsporing van een
dogmatische en mechanistisch-marxistische geschiedenisinterpretatie.
De auteur hoort thuis in de volksgerichte bevrijdingstheologie. Dat is duidelijk te
merken aan zijn ‘nieuwe’ definitie van kerkgeschiedenis. Hij heeft daarvoor drie
uitgangspunten: ten eerste wil hij een grondige studie maken van de ontmoeting
tussen christendom en hellenisme en zo voor de theologie elementen aandragen, die
het mogelijk maken de relatie tussen het christendom en de volksreligie te herzien,
ten tweede wil hij materiaal verzamelen dat inspeelt op vragen uit de basisgemeenten
en ten derde wil hij het probleem van de ‘macht in de kerk’ aansnijden.
Zo moet de kerk eens geweest zijn is een originele bijdrage tot het verstaan van de
Vaders en de eerste christenheid, maar de lezer dient zich wel te wapenen met een
gezonde kritische ingesteldheid die echter de inspiratiebronnen (de volkse
basisgemeenschappen in de Derde Wereld) van dit boek niet uit de weg gaat.
Erik De Smet

Eten en eetlust in nederland 1840-1990. Een historisch-sociologische studie,
Anneke H. Van Otterloo, Bert Bakker, 361 pp., BF. 990.
De auteur wil in dit lijvig werk op zoek gaan naar de veranderingen in eetgewoonten
en eetlust zoals die zich bij verschillende lagen van de bevolking in Nederland
gedurende de laatste anderhalve eeuw hebben vertoond en hoe deze veranderingen
in verband kunnen worden gebracht met het proces van modernisering en
industrialisering. Van Otterloo doet dit aan de hand van vraaggesprekken (oral history)
en door het bestuderen van primaire bronnen als reclamebladen, kookboeken,
tijdschriften. Naast dit bronnenmateriaal laat ze in haar analyse ook de algemene
economische en sociale geschiedenis meespreken. Haar aandacht gaat in de eerste
plaats naar de beleving door verschillende maatschappelijke groepen van de overgang
van schaarste naar overvloed. Een belangrijk sociaal verschijnsel in deze evolutie is
de vermindering van contrasten (de rijken hebben genoeg, de minder rijken weinig)
en de toename van nuances: de honger verdwijnt in de bestudeerde periode en
smakelijk toebereid voedsel is niet meer een voorrecht voor de meer begoeden.
In het laatste deel van het boek stelt de auteur dat de beschreven ontwikkeling in
produktie en distributie van voedsel in 1990 geenszins afgesloten is. Naast een
toename in beheersing van de voedselproduktie, zowel kwantitatief als kwalitatief,
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door industrie en wetenschap is er ook een toenemende mate van afhankelijkheid
van deze sectoren te merken.
Van Otterloo is in haar analyse sterk beïnvloed door het civilisatieproces van N.
Elias; de laatste hoofdstukken komen dan ook meer sociologisch dan historisch over.
Het boek is niet echt goed leesbaar en voor wie niet vertrouwd is met de
wetenschappelijke taal is het bovendien ‘moeilijk verteerbaar’. Toch een aanrader
voor wie meer wil weten over de evolutie van de leefcultuur in West-Europa.
Erik De Smet

Literatuur
Gezelliana. Kroniek van de Gezellestudie, speciaal nummer Poëziekritiek,
nr. 1990/2, (besteladres: Centrum voor Gezellestudie, Venusstraat 35,
2000 Antwerpen).
Aan een aantal ‘geoefende’ lezers uit Vlaanderen en Nederland werd, aldus Piet
Couttenier in het Woord Vooraf gevraagd hun leeservaring van een door hen gekozen
gedicht van Gezelle neer te schrijven. Het resultaat is een gevarieerde staalkaart van
‘hoe de poëzie van Gezelle nu effectief gelezen
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wordt’ (p. 101) door 16 uitgekozen lezers. Hopelijk zullen vele ‘niet geoefende’
lezers dit nummer van Gezelliana aangrijpen om hun eigen leeservaring van Gezelles
gedichten, via een hernieuwde kennismaking te toetsen. Op grond van de
gepresenteerde leesverslagen garandeer ik hen enkele boeiende leesuren.
De lezing van een literaire tekst verloopt in twee richtingen: men stelt vragen aan
de tekst en men laat zich door de tekst bevragen; men leert over een gedicht en men
leert van een gedicht. Wie daartoe niet bereid is, aan hem is een gedicht niet besteed.
Dat is het geval bij B. Barnard, die aan zijn bijdrage dan ook consequent de titel gaf
‘Bij geen gedicht’ (p. 103).
De meeste lezers ontpoppen zich in deze bundel als doorwinterde critici die
nauwelijks kunnen verbergen dat zij ‘met opzet’ de rol van ‘niet specialisten’ spelen.
Strategieën als close reading en intertextualiteit, stilistische en prosodische analyses,
historische en psychologische peilingen zijn dan ook nooit veraf. Mij boeiden vooral
de bijdragen waarin de auteurs (H. Brems, J. Gerits, J. Schoolmeesters, H. Werkman)
zichzelf en hun leeservaring door het gedicht laten bevragen. Zij boden me inderdaad
een ‘relativerende blik op het veranderende beeld dat (zij) van “Gezelle” hebben
gehad’ (p. 102).
Zolang poëzie ons daarvan bewust maakt, is zij bestand tegen de slijtage van het
lezen. Als deze bundeling van ‘directe en kritische leesreacties’ iets duidelijk maakt
dan is het wel dat de poëzie van Gezelle bestand is tegen zowel afwijzing als adoratie:
‘It survives in the valley of its making’, zou Auden zeggen. Ik hoop dat de
aangekondigde bundel met ‘volwaardige studies’ mij deze ervaring niet afhandig zal
maken.
Hugo Roeffaers

Denkend aan Walschap, Max Wildiers, DNB/Pelckmans, Kapellen / Kok
Agora, Kampen, 1990, 61 pp.
G. Walschap overleed te Antwerpen op 24 oktober 1989, 91 jaar oud. De zes jaar
jongere pater Max Wildiers, Teilhard de Chardin-specialist, schrijver van studies en
essays over de verhouding theologie en natuurwetenschap, initiatiefnemer indertijd
van de wekelijkse De Standaard der Letteren, heeft als hommage aan de auteur
Walschap 18 brieven gepubliceerd, die Walschap aan hem geschreven heeft tussen
1953 en 1988. In een inleidend essay ‘Lof der Vriendschap’, brengt Max Wildiers
verslag uit van de gesprekken die hij in de huiskring van de Walschaps te Antwerpen
gevoerd heeft. In het zoeken naar een verklaring voor Walschaps overgang naar het
atheïsme stelt Wildiers dat de verwerping door zijn vader de diepste reden is geweest.
Dus niet de hetze van katholieke zijde in het begin van zijn literaire loopbaan of zijn
verwijdering uit het seminarie. Walschaps atheïsme is veeleer op psychische en
affectieve dan op rationele gronden te verklaren. Wildiers betoogt dat het atheïsme
Walschap het levensklimaat geboden heeft dat hem van zijn vroegere kwellingen
bevrijd heeft.
In 1989 heeft Karel Wauters een uitvoerige studie gewijd aan het ‘geval Walschap’
(Antwerp studies in literature, nr. 10, Universiteit Antwerpen, 1989). Uit de
chronologie van de polemiek tussen Walschap en zijn clericale opponenten blijkt
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toch dat Walschap in de tweede helft van 1934, wanneer de polemiek geluwd is,
verhalen is beginnen schrijven waarin de religieuze twijfel en de afschuw voor het
conventionele gelovige denken sterk naar voren komen. Beide hypothesen m.b.t.
Walschaps atheïsme, de psychologische en de rationele, kunnen best te zamen
aangehouden worden en als complementair beschouwd worden.
De meestal korte brieven in Denkend aan Walschap zijn niet onmiddellijk
buitengewoon interessant te noemen. De teksten die tot de brieven aanleiding gaven,
ontbreken, waardoor de lezer de context van de briefwisseling mist. Bovendien zijn
deze brieven van Walschap m.i. belangrijker voor het begrip van de receptie van de
geschriften van Wildiers door de auteur Walschap, dan voor de kennis van Walschaps
werk zelf.
Joris Gerits

Gerard Walschap. Rebel en missionaris, Jos Borré, Dedalus, 1990, 268 pp.
Jos Borré schreef als eerste een boek waarin het leven en het werk van Gerard
Walschap als een totaliteit worden gezien. De lezer mag echter geen prestigieuze
biografie verwachten, maar wel een inleiding op basis van de lectuur van Walschaps
werken. Borré wil op zoek gaan naar een thematische ontwikkeling in het oeuvre
van één van de grootste Vlaamse letterkundigen van deze eeuw. In die ontwikkeling
staat Walschaps breuk met het christendom centraal. Voor Borré is de
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vraag wanneer en waarom Walschap ongelovig is geworden, slechts van ondergeschikt
belang. Zijn ‘geloofsverzaking’ was een onderdeel van een intellectueel proces. De
stuwkracht daarachter was Walschaps kritische, opstandige en koppige
persoonlijkheid. Zijn (verborgen) gespannen verhouding met zijn vader (zie
Autobiografie van mijn vader) en zijn wegzending in 1921 uit het klooster waar hij
een priesteropleiding kreeg, zijn de eerste duidelijke verschijnselen van deze
rebellerende persoonlijkheid. Later zal Walschap in de clinch gaan met gekende
katholieke publicisten als E. Janssen s.j. (toenmalig redacteur van Streven) en
aanvankelijk ook A. Westerlinck, alhoewel deze laatste Walschap en zijn werk zal
verdedigen. De hele hetze rond het ‘geval’ Walschap en het boekje Vaarwel dan uit
1940 (waarin hij definitief afscheid neemt van kerk en geloof) zijn mijlpalen in die
psychische ontwikkeling van de auteur. Walschap baant zijn eigen pad en verlaat de
geborgenheid van het ‘kritiekloos beleefde geloof’ (p. 251) om zich in een existentiële
eenzaamheid te werpen. De sleutelroman hiervoor is de allegorische roman Waldo
uit 1928. In het tweede deel van zijn leven werpt Walschap zich op als een zendeling
die een humanistische boodschap brengt: lotsverbetering voor iedereen en de
realisering op lange termijn van een aards paradijs. De figuur van zendeling en
volksverheffer is te herkennen in gekende romanfiguren zoals Thijs Glorieux (Een
mens van goede wil), Houtekiet, Tilman Armenaas en anderen. Geleidelijk aanvaardt
Walschap dat hij de realisering van deze boodschap moet plaatsen in een
ontmoedigend verre toekomst. Hij herkent zichzelf in de figuur van Eenzame Messias,
maar dan als profeet van een bestaan zonder God en van een volstrekt humanisme.
Borré heeft het aangedurfd om vanuit een lectuur van de belangrijkste romans van
Walschap diens complexe persoonlijkheid en psychische groei te situeren. Hij
onderkent de twee basiskenmerken van diens persoonlijkheid, de rebel en de
missionaris, die elk één deel van zijn leven beheersen. Het resultaat is op zijn minst
een bewogen visie op een bewogen man te noemen.
Erik De Smet

De poetica van Joyce, Umberto Eco, Bert Bakker, Amsterdam, 1990, 143
pp., f 29,90.
In het kielzog van de enorme successen van Eco's romans worden nu ook zijn
filosofisch werk en literaire essays stuk voor stuk in het Nederlands vertaald. Eco's
belangrijkste en meest baanbrekende boek, Het open kunstwerk (1962), heeft het tot
nu toe zonder vertaling moeten stellen, maar wel is nu het lange essay over de poëtica
van Joyce verschenen, dat aanvankelijk als slothoofdstuk in deze bundel figureerde.
De Nederlandse editie volgt de Engelse uitgave uit 1979, waarin veel van wat sinds
het begin van de jaren zestig overbodig geworden was werd weggelaten.
Wie Joyce's katholiek-jezuïtische en Eco's filosofisch-scholastieke achtergrond
kent (de laatste promoveerde op de esthetica van Thomas, wat aan De naam van de
roos duidelijk valt af te lezen) zal het niet verbazen dat Eco de poëtica van Joyce
volledig situeert tegen de achtergrond van de middeleeuwse theologie en kosmologie.
De ontwikkeling van Joyce's werk kenmerkt zich door een steeds radicaler wordende
emancipatie van het middeleeuws model, waarin taal en wereld samenvielen in een
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eenduidige en betrouwbare kosmos die samenvalt met het absolute. In Ulysses raakt
de eenduidigheid van de wereld verstrooid in een veelheid van perspectieven; in
Finnegans Wake gaan taal en wereld tenslotte geheel uit elkaar, en een ‘chaosmos’
die niet de simpele omdraaiing van de oude kosmos in chaos, maar de ontkenning
van elke eenduidige kosmos als zodanig belichaamt. Pas in deze dubbele omdraaiing
keert de moderniteit zich werkelijk tegen haar afkomst, zonder dat zij daaraan nog
(als haar negativiteit) gebonden blijft. Voor Eco gaat daarbij dezelfde wet op als die
van het onzekerheidsprincipe: wanneer de vorm haar maximale helderheid bereikt
(wat zij doet in de autonomie van de taal van Finnegans Wake), verdwijnt elke
verbintenis met een reëel bestaande wereld. En waar men zich tot de laatste wendt,
daar verschuift de helderheid van de uitdrukking in even grote mate in de richting
van een linguale chaos. Taal en wereld zijn, met andere woorden, definitief uit elkaar
gespeeld; het middeleeuwse paradijs van de eenheid, waarin de orde van de taal en
die van de wereld samenvallen en tesamen zowel de waarheid vormen als deze
uitspreken, is definitief vervlogen. Eco ontwikkelt zijn interpretatie met grote
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luciditeit en werpt een verhelderend en zeer belangrijk licht op het werk van Joyce,
vooral waar dat met het voortschrijden van het oeuvre zich steeds meer aan het begrip
lijkt te onttrekken. Het is geheel in overeenstemming met de hier ontwikkelde poëtica
dat deze interpretatie niet de enige duiding van Joyce's werk vormt, al behelst zij
tegelijkertijd wel de voorwaarde waaronder deze meerduidigheid gelegitimeerd
wordt. Met die paradox zal elke filosofie van de onbestemdheid echter altijd moeten
leven.
Ger Groot

De plezierfactor. Nut en genot van het boekenschrift, Felix Eijgenraam,
Aramith, Bloemendaal, 1990, 71 pp.
Onder de lezers van dit blad zijn er vast wel enkelen die een boekenschrift bijhouden.
Voor hen die dat niet doen legt de auteur van dit boekje uit hoe zo'n boekenschrift
eigenlijk werkt: ‘Heel eenvoudig. Van elk boek dat men volledig heeft uitgelezen,
noteert men de auteur, de titel en de datum dat men het uit had’ (p. 10). Tenminste,
dat is het basisprincipe want het bestand kan natuurlijk naar believen aangevuld
worden met een volledige titelbeschrijving, een korte inhoud of een kwaliteitsoordeel
volgens het Michelinsterrensysteem of een variant daarvan. Met deze gegevens kan
men dan na verloop van enige tijd statistieken opmaken: men kan zijn leesvolume
berekenen in aantal boeken of bladzijden, men kan zijn lectuur opsplitsen volgens
periode, taalgebied, genre, enz. Aan de hand van het kwaliteitsoordeel berekent men
de zgn. plezierfactor ‘wat niets anders is dan het aantal uitgedeelde sterren gedeeld
door het aantal gelezen boeken’ (p. 16). Echte freaks schakelen de computer in om
hun statistieken ook grafisch weer te geven. Zo heeft Eijgenraam zelf wat grafiekjes
gemaakt uitgaande van het schrift van Nederlands bekendste boekverslinder: Maarten
't Hart. Want hoewel zelf auteur van een vrij omvangrijk oeuvre, las hij sinds 1960
een slordige 9.300 boeken. Maar het hoeft niet bij deze Spielereien te blijven.
Eijgenraam merkt zeer terecht op dat receptiehistorici met een uitgebreid corpus
boekenschriften toegang zouden kunnen krijgen tot een onontgonnen gebied van hun
studiegebied.
In mijn boekenschrift staat op 12 jan. 1991: ‘Felix Eijgenraam, De plezierfactor.
Nut en genot van het boekenschrift (1990). Deze publikatie doet voor het boekenschrift
wat Moby Dick deed voor de walvis. Kwot.: ***’.
E. van der Aa

Einander Kind, Barbara Frischmuth, Residenz Verlag, Salzburg/Wien,
1990, 232 pp., DM. 36.
De inhoudstafel van deze nieuwe roman van de Oostenrijkse schrijfster Barbara
Frischmuth, kan laten vermoeden, dat we met maakwerk te doen hebben. Het boek
bestaat uit dertien hoofdstukken, om precies te zijn: twaalf plus één. Viermaal na
mekaar komen de drie hoofdstuktitels ‘Die andere Welt’, ‘Begleitumstände -...’ en
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‘Tag- und Nachtstücke in Schwarz'scher Manier...’ voor. Het dertiende en laatste
hoofdstuk draagt de titel ‘Eleusis’.
Deze op het eerste gezicht wat geforceerde vormopbouw blijkt evenwel de
natuurlijke weergave van de inhoud te zijn. In de hoofdstukken, die de titel ‘Die
andere Welt’ dragen, staat een (bijna) gepensioneerde bediende, Trude Schwarz,
centraal. Rond Sigune Pröbstl draaien de hoofdstukken waarvan de titel met
‘Begleitumstände’ begint. Zij werkt bij dezelfde uitgeverij als Trude Schwarz. De
‘Tag- und Nachtstücke...’ beschrijven in de ik-persoon (alle andere hoofdstukken
staan in de zij-persoon) de eigenzinnige manier, waarop Vevi Schwarz, nicht van
Trude Schwarz en oude schoolvriendin van Sigune Pröbstl, door het leven gaat.
Deze roman thematiseert de ‘Geschichtsbewältigung’: hoe proberen drie
verschillende vrouwen met hun verleden in het reine te komen? Ieder doet dat op
haar eigen manier, al zullen ze naarmate het verhaal vordert, steeds meer in mekaars
vaarwater komen. Alhoewel de roman chronologisch en dus per definitie
‘toekomstgericht’ is geschreven, is het verhaal voortdurend op het verleden gericht,
omdat de drie personages zeer vaak met hun eigen verleden bezig zijn. Slechts één
van de drie vrouwen zal uit haar ononderbroken terugkijken naar en overdenken van
haar leven een positieve kracht voor de toekomst halen. En juist zij maakte in de
loop van de roman de minst sterke indruk.
Doordat Trude Schwarz haast constant in het verleden leeft, maar ook de andere
twee vrouwen zich zeer vaak met vroegere gebeurtenissen bezighouden, worden de
overgangen tussen de huidige realiteit en de herin-
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nering aan vroeger voor de lezer steeds vager. Dat maakt het de lezer zeker in de
tweede helft van de roman niet gemakkelijker, mede door de soms te gedetailleerde
achtergrondbeschrijving, waarin Frischmuth een volledige Oostenrijkse clan kris
kras over een periode van 50 jaar verspreid, ten tonele voert. Dat neemt niet weg,
dat het verfrissend blijft een roman van een vrouw over vrouwen te lezen in een
literaire wereld waar nog te vaak mannen romans over mannen schrijven.
Peter Meukens

Kunst
Die Kultur der Renaissance in Italien, Jacob Burckhardt, Deutscher
Klassiker Verlag, Frankfurt/M, 1989, 1270 pp., DM. 128.
Al direct na het verschijnen van Die Kultur der Renaissance in Italien werd door
critici en vakgenoten opgemerkt dat het boek eigenlijk nauwelijks inging op het
vakgebied waarop de auteur het meeste thuis was: de kunstgeschiedenis. Weinig
jaren daarvoor had hij nog een zeer succesvolle Cicerone bij de Italiaanse kunst
geschreven, nu beperkte hij zich tot zaken als staatsvorm, godsdienst, wetenschap
en de ontwikkeling van het individu. Burckhardt zelf was zich van die beperking
zeer wel bewust, en op de tweede bladzijde van zijn studie stelt hij al een tegenhanger
over Die Kunst der Renaissance in het vooruitzicht. Het werk daaraan sleepte zich
echter voort, en hoewel Burckhardt honderden vellen met aantekeningen en excerpten
volschreef, leek het boek er nooit te zullen komen. Tenslotte overtuigde zijn vaardig
schrijvende collega Wilhelm Lübke hem ervan de delen over architectuur en decoratie
in een door hem nader geredigeerde vorm te laten verschijnen in de onder leiding
van Franz Kugler verschijnende reeks Geschichte der Baukunst. Lübkes bemoeienis
beperkte zich echter voornamelijk tot het zoeken van passende illustraties bij
Burckhardts tekst, die grotendeels in de vorm van losse aantekeningen verscheen.
Hij was daar zelf weinig gelukkig mee, maar legde zich bij de omstandigheden neer.
Pas in de door Wölfflin geredigeerde Gesamtausgabe van zijn werk zouden de andere
hoofdstukken van het geplande werk (over beeldhouw- en schilderkunst) in druk
verschijnen.
In deze nieuwe dundrukeditie van het monumentale werk zijn beide, oorspronkelijk
als tweeluik bedoelde, teksten opnieuw tesamengebracht. Helaas zijn van Lübkes
illustraties slechts ruim dertig houtsneden overgenomen, anders dan de in 1985
verschenen (en indertijd hier besproken) Engelse editie van het werk, dat zich
weliswaar tot de kortere tekst uit de bouwkunst-geschiedenis beperkt, maar wel het
volledige plaatwerk overneemt. Dat neemt niet weg dat de nu voorliggende uitgave
in de Bibliothek Deutscher Klassiker een buitengewoon fraaie band oplevert, die
zorgvuldig van alle ingeslopen of oorspronkelijke fouten is gezuiverd en voorzien
van een uitvoerig commentaar op de teksten van het tweeluik dat tesamen dit
monument van cultuurhistorie uitmaakt.
Ger Groot
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Ecrits et propos sur l'art, Henri Matisse, Hermann, Parijs, 1989, 365 pp.,
FF. 130.
Hoewel Matisse zijn leven lang beweerde dat een schilder alleen door middel van
zijn schilderwerk mag spreken, komt in deze selectie van zijn geschriften eerder een
woordenrijke Matisse naar voren, die zich allesbehalve van andere media onthoudt
wanneer het erom gaat zijn ideeën uit te dragen. De teksten die hier zijn
samengebracht dateren van 1907 tot 1954 en zijn zeer verschillend van karakter.
Theoretische essays, voorwoorden uit catalogi, Ten geleides bij exposities, door
derden opgetekende uitspraken, interviews en openbare toespraken staan naast meer
persoonlijke documenten, zoals reisdagboeken en brieven.
Terwijl de laatste een meer directe toegang geven tot de persoon Matisse, gaan de
eerste vooral in op de kunstzinnige en esthetische thema's die hem bezig hielden.
Het belangrijkste daarvan betrof waarschijnlijk niet de problematiek van het fauvisme
of de relatie met het kubisme en de bijdragen van de abstracte kunst, maar die van
de notie van het kunstwerk zelf. Bij Matisse zijn modernisme en klassicisme eng
verweven; het onbeteugelde, explosieve gebruik van kleur vindt zijn tegenhanger in
een compositie die, net als in het klassieke kunstwerk, streeft naar evenwicht, proportie
en orde. Zelfs in het beroemde conflict tussen kleur en lijn, neigt Matisse niet, zoals
zijn fauvistisch ver-
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leden zou doen verwachten, naar de eerste over, maar verklaart hij het evenwicht
tussen beide tot voorwaarde van het kunstwerk als geheel. Deze klassieke component
verhinderde overigens niet dat Matisse de kunstenaar, net als zoveel andere
vertegenwoordigers van de klassieke avant-gardes, geheel in de lijn van de romantiek
als een intuïtieve, geniale en verdoemde persoon beschouwde. Daarnaast bevat dit
boek getuigenissen en verklaringen rond het werk van Matisse zelf, vanaf zijn meest
bekende schilderijen tot aan zijn bemoeienissen met de architectuur en de typografie,
en over zijn papiers découpés.
Hoewel deze bloemlezing ongetwijfeld haar waarde heeft, kan haar een zekere
willekeur worden verweten waar het de selectie van de teksten en hun thematische
ordening betreft. Bovendien laat de pretentie van wetenschappelijkheid die spreekt
uit de noten en indices, het afweten waar het gaat om het nodige kritische apparaat
met behulp waarvan de hier gereproduceerde teksten tegen hun historische en
artistieke achtegrond zouden kunnen worden geplaatst. En gezien de aard van deze
geschriften was het bepaald geen luxe, ja zelfs onontbeerlijk geweest, wanneer de
bespreking van specifieke kunstwerken gepaard was gegaan van de nodige illustraties
daarvan. Het valt slechts te betreuren dat de uitgever deze mening kennelijk niet was
toegedaan.
Charo Crego

Varia
Lachen mag van God, Louis Verbeeck, Davidsfonds, Leuven, 1990, 144
pp.
De vernieuwde aandacht voor de stukjes van Boon en de uitgave van zijn verzamelde
Boontjes hebben de belangstelling voor het cursiefje weer wat aangescherpt. Het
begrip ‘cursiefje’ lijkt wel met de term ‘kleinkunst’, waarmee het nauw verband
houdt, uit de Nederlandse woordenschat te zijn gebannen. Het genre is op zijn retour,
maar houdt nog altijd stand. Het moderner ogende pakpapier voor dit prozagenre
heet nu ‘stukje’. ‘Column’ reserveer ik liever voor het wat grimmiger, op de politieke
(literaire...) actualiteit geënte, journalistieke stukje zoals bij ons Lanoye of Anthierens
er schrijven. Het ‘stukje’ of ‘cursiefje’ daarentegen beschouw ik als het vlaggeschip
waarop o.m. Jos Ghysen en Louis Verbeeck nog steeds varen. Je hoeft dat schip niet
per se met dieptebommen te kelderen, omdat het ouderwets zou zijn. Het mag dan
al veel aan glans ingeboet hebben, helemaal verroest is het niet. Er zijn per slot van
rekening toch nog de vele duizenden lezers die het vlottend houden.
Ghysen en Verbeeck. Ik vermeld slechts deze twee, omdat ze als boegbeelden van
het genre worden beschouwd en doorgaans ook in één adem worden vernoemd.
Natuurlijk bestaan er tussen beiden veel verschillen. Verbeeck ziet het zo: ‘Jos Ghysen
staat aan de kant en ik zit er middenin’. Verbeeck is inderdaad veel minder een
afstandelijk waarnemer, hij werkt ‘ervaringsgericht’. Zijn gedachten, gevoelens,
ervaringen, herinneringen enz. staan altijd voorop, ook nu weer in zijn nieuwste
verzamelbundel Lachen mag van God. Hij-verhaaltjes (zonder ik-verteller) zul je er
met een vergrootglas in moeten zoeken. Je vindt er hoogstens vijf. Maar zelfs daar
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is de verteller nooit helemaal afwezig. Bij voorkeur bedient hij zich dan van de
‘Erlebte Rede’, zo kan hij de woorden en gedachten van zijn personages filteren en
lichtjes gekleurd weergeven. Onder zijn hand werkt dit stijlmiddel parodiërend en
dat is nu net waar het hem om te doen is. Wel heb ik de indruk dat humor voor hem
niet meer zo nodig hoeft en dat zijn stukjes ook zónder kunnen. Zijn ‘koldereske’
fantasie is trouwens bijna helemaal opgedroogd, gelukkig maar. Er is reeds veel meer
grijs dan vroeger. Als er gelachen wordt, is het omdat er wat fout loopt. Wat volgt
is steeds ‘the moment after’, de ontnuchtering, en die werpt je op jezelf terug. Wanneer
een poppenspeler in een bejaardentehuis vraagt: ‘En bennen jullie d'er allemaal?’ en
een oud vrouwtje antwoordt: ‘Ja hoor, maar wel nog niet zo erg lang meer’, dan is
dat een leuke pointe. Maar tussen de regels lees je de bitterheid van het dametje, haar
weemoed ook en misschien zelfs een diep verdriet om al wat voorbij is.
De titel ‘Lachen mag van God’ zinspeelt op een vers van A.M.G. Schmidt. In de
bundel zijn 47 stukjes opgenomen, een selectie uit de enkele honderden tekstjes die
hij de afgelopen twee jaar bij elkaar heeft geschreven voor De Bond, TV-Blad, 't
Pallieterke, Radio 2.... Wekelijks levert hij ongeveer vijf cursiefjes af. Hij heeft het
ritme dus nog te pakken, of beter: hij heeft het ritme teruggevonden, want een ‘lichte
hypercholesterolomie en een duidelijke hypertriglyceridemie’ (‘te veel friet met
biefstuk en al die lek-
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kere dingen’) hebben hem de laatste jaren wat parten gespeeld. Verbeeck zou zichzelf
niet zijn als hij daarover niet schreef. Zijn stukjes beschrijven immers de vreugde en
de kommer van elke dag en van iedereen. Vanuit zijn eigen ervaring met ziekenhuizen
noteert hij daaromtrent: ‘en in elk bed wordt er een stukje geschreven, een stukje
van pijn en onrust, en de ergste pijn, zei eens iemand, dat is de pijn die je zelf hebt’.
De aantrekkingskracht van Louis Verbeeck is zijn herkenbaarheid. Wat hij
beschrijft zouden wij allemaal zelf mee kunnen maken en dat helpt om de
betrekkelijkheid ervan in te zien. Toch is zijn vertellers-ik geen invul-ik dat zomaar
te grabbel gegooid wordt voor wie het op wil rapen. Het ‘ik’ in de cursiefjes draagt
de naamstempel van de échte Verbeeck. Die is nu in zijn eerste opajaren (o 1932),
waardoor stukjes over de kleinkinderen bijna tot het onvermijdelijke zijn gaan
behoren. De ‘scènes uit een huwelijk’ zijn al even onvermijdelijk. Ze leveren enkele
fijne staaltjes op van zijn observatieen beschrijvingstalent. Veel minder kan ik mij
verzoenen met zijn dikwijls weerkerende, gewild moraliserende toon van de oude
man die ‘er’ moeite mee heeft. En dat ‘er’, dat zijn de zovele aspecten van de moderne
tijd (‘Ik heb er moeite mee’ is ook de titel van een stukje). Treffend zijn dan weer
zijn jeugdherinneringen, zoals ze bijvoorbeeld voorkomen in ‘Tortelduifjes’ en
‘Moeder’. ‘Tortelduifjes’ beschrijft zijn groot kinderverdriet om het verlies van
piepjonge tortelduifjes, die in feite veldmuisjes waren. En ‘Moeder’ is gewoon een
zoveelste met hart geschreven monument te harer ere.
De toekomst is voor Louis Verbeeck misschien gemillimeterd, maar zijn verleden
waaiert als een pauwestaart achter hem open. Het verwijt dat hij té veel over vroeger
schrijft, legt hij naast zich neer. De herinnering is voor hem immers een goudader,
een onuitputtelijke bron van stukjes die alleen nog moeten worden opgeschreven.
De keuze van het woord ‘stukje’ is in dit opzicht niet eens zo gek. Het laat uitschijnen
dat de werkelijkheid van de cursiefjesschrijver aan scherven is gevallen en dat de
bijeengeveegde fragmenten meer zin krijgen in hun onderling verband. Na
wedersamenstelling zou dat geheel best een levensgroot zelfportret kunnen opleveren,
zij het met een facetoog waargenomen en lichtjes gestoord. Verbeeck maakt er geen
geheim van dat hij de werkelijkheid naar zijn hand zet als hem dat past. In ‘Erewoord’
laat hij twee bejaarde mannen allebei bretellen dragen ‘tegen het zesde gebod van
de Mechelse Catechismus’. Het stukje eindigt echter met deze bekentenis: ‘Alleen
droeg die ene man, rechts, geen bretellen. Maar al de rest is waar’. Lijnrecht tegenover
dit geflirt met de realiteit, staat zijn verlangen om die werkelijkheid juist zo treffend
en accuraat mogelijk weer te geven, vandaar de vele zelfcorrecties, herhalingen en
tautologieën. Ook is hij een maniak van het tekenende woord, een beeldenkramer,
die de gave bezit om de werkelijkheid met woorden op te kloppen tot ze romiger
wordt.
Een boekje als Lachen mag van God heeft geen verrassingen meer te bieden,
daarvoor is de auteur te zeer aan zichzelf gelijk gebleven. In de voorbije dertig jaar
heeft hij ongeveer alles laten zien wat hij in huis heeft, en dat was niet weinig. Een
heldenrol is voor hem wellicht niet meer weggelegd. Nu zijn herfst definitief is
begonnen, is de tijd misschien rijp om (in het vooruitzicht van zijn zestigste
verjaardag?) zijn verscheurd portret te gaan lijmen. Ik ben benieuwd.
Jos Van Thienen
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[Mei 1991]
Christenen zonder kerk
Jan Kerkhofs
Het aantal kerkelijk ‘thuisloos’ geworden christenen neemt toe, in alle kerken. Volgens
het onderzoek (1988) van M. Elchardus en P. Heyvaert zijn er in het Vlaamse gewest
bij de vrouwen onder de 30 jaar 12,6% buitenkerkelijke gelovigen (boven de 30 jaar:
10%) en bij de mannen onder de 32 jaar 14% (boven de 32 jaar: 10,6%). Bij de
jongeren zijn zij talrijker dan de regelmatig praktizerende katholieke gelovigen1.
Hetzelfde verschijnsel doet zich in heel Europa voor, zoals uit vele publikaties blijkt2.
Vanzelfsprekend dekt de term ‘buitenkerkelijke gelovigen’ een bonte lading, die
verder onderzoek vergt. Hier hebben wij het over wie aan het evangelie en aan de
God van Jezus Christus een belangrijke plaats in hun leven blijven toekennen.
De thuisloze christenen verschillen van wie in de kerk een loyale oppositie voeren,
zoals b.v. wijlen oud-minister Marga Klompé. Zij noemen zich ook geen ‘Catholic
agnostic’, zoals Graham Greene in een interview met John Cornell3. Zij zijn de fase
van de kortsluitingen voorbij, die bijvoorbeeld periodiek werden doorworsteld door
Karl Rahner, die midden ‘in einer winterlichen Kirche’ zich ‘ein Mann der Kirche’
bleef noemen en ook was. Het gaat bij hen ook niet om de pijnlijke nacht die Reinhold
Schneider in zijn Winter in Wien4 beschreef: het stille wegglijden van het geloof en
het dramatisch ondergraven van het geloof in de mens, die iemand op de rand van
een depressief nihilisme brengen, zoals Romano Guardini het fenomeen Schneider
duidde.

De kerk ervaren als doodlopende weg
De thuisloze christenen hebben de kerk stilzwijgend afgeschreven om te vermijden
dat hun geloof zelf zou uitblussen. Zij doen dit niet in
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een geest van rebellie, maar uit eerlijkheid. Zij herhalen enigszins de ervaring van
Søren Kierkegaard waar deze, geconfronteerd niet enkel met het einde van de (Deense)
christenheid, maar ook met het failliet van de kerkelijke geloofwaardigheid, zich
terugtrok in een evangelisch opgevatte innerlijkheid. Tastend naar de identiteit van
de mens na het officiële christendom, worden zij geconfronteerd met de eenzaamheid
van hun geweten. Zij willen echter trouw blijven aan de God van Jezus Christus, die
zij, ieder op een eigen wijze, trachten te begrijpen en te herinterpreteren binnen een
nieuw historisch bewustzijn. Dit laatste wordt gevoed door een betere kennis van de
Schrift (o.m. dank zij een dialoog met de joodse traditie) en van de andere religies
waarbinnen zij hun specifiek christelijk geloof trachten te situeren. Zij staan aan de
antipode van het vroegere, zogenaamde ‘kolenbrandersgeloof’, dat blindelings
aanneemt ‘wat de kerk voorhoudt’ en zich geen vragen stelt, uit vrees dat het geloof
zelf een kwijnende vlaspit wordt. Zij hebben hun eigen latent agnosticisme
overwonnen, althans voorlopig, en blijven geloven in het evangelie, o.m. omdat zij
dit, meer dan andere wegen, ervaren als een verrijking voor hun zoeken naar integraal
humanisme. Vanwege de ‘verkerkelijking’ van het christendom5 hebben zij besloten
voortaan als thuisloze christenen te leven. Zij menen dat een verkerkelijkt christendom
de creatieve dialoog met de zogenaamde geseculariseerde wereld bemoeilijkt en dat
het gevaar voor een klerikale bevoogding van een gedroomde ‘Europese christenheid’
niet denkbeeldig is. Zij verwachten ook geen heil van een overstap naar een andere
kerk, zoals Newman die geleidelijk door de anglicaanse kerk heengroeide en katholiek
werd. Nog minder, althans in Vlaanderen, kijken zij uit naar een nieuwe Luther om
een reformatiebeweging op te starten. Zij verlangen niet om, nog maar eens, een
‘kerk’ toe te voegen aan de ruim 150 kerken die sinds de aanvang van het christendom
evolueerden vanuit een soort gemeenschappelijke oerstam. Zij zijn ook te universeel
denkend en te rationeel om heil te zoeken in de vele sekten of nieuwe religieuze
bewegingen, als de New Age, waarin zij een breuk zien met een authentieke
christelijke identiteit.
Het thuisloze christendom is - tenminste door zijn omvang - een nieuw fenomeen.
Onlangs stierf op 90-jarige leeftijd, onderweg in de trein, de grote geestelijke leidsman
Marcel Légaut. Hoezeer hij ook kritisch stond tegenover de kerk en eronder leed, hij
verliet de kerk niet en poogde ze vanuit een diepe innerlijkheid sereen maar
volhardend uit te dagen6. Eenzelfde beeld biedt die andere edele leek en
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uitgever, Georges Hourdin, die hoogbejaard zijn briefboek schreef Au pape Jean-Paul
II et aux évêques du Synode7, een pleidooi voor meer oprechtheid in de kerk. Deze
generatie is haast uitgestorven. Elke dag groeit een nieuwe generatie aan - niet beperkt
in leeftijd, waaronder vele ‘oudstrijders’ van katholieke actie bewegingen - die het
in de kerk niet meer zien zitten en toch hun geloof in de zaligsprekingen en het Rijk
Gods niet willen opgeven. Een aantal gaat zelfs vrij regelmatig naar de
eucharistieviering - want die blijft voor hen belangrijk. Zij laten hun kinderen dopen
en wensen een kerkelijke uitvaart. In tegenstelling met de seizoenchristenen vatten
zij deze symbolische handelingen echter eerder op als een persoonlijk ritueel, waarin
ze hun toebehoren aan het christendom uitdrukken. Het kerk-instituut behoort voor
hen bij de ‘christenheid’, een cultuurhistorisch omhulsel dat geen inhoud biedt aan
hun zinzoeken noch aan hun behoefte aan waarachtig geloofsleven. Zij verschillen
dus grondig van die vele ‘christenen’ die de vieringen van doop, huwelijk en
begrafenis opvatten als een welgekomen inkleding van belangrijke, vaag religieus
gekleurde levensmomenten. Zij vinden het ook zinloos zich luidruchtig tegen de kerk
af te zetten, zoals aan het andere einde van het spectrum de integristen dit doen.
De botsingen tussen gezag en geweten, tussen nieuwe theologische inzichten en
repetitieve leerstellingen, tussen democratische en feodale beleidsvormen, tussen
persoonlijke gewetensvorming en autoritair klerikalisme (niet zelden meer van leken
dan van clerici) zijn in hun ogen te veelvuldig geworden om nog verandering te
verwachten. Na Vaticanum II hadden zij sterk gehoopt. Die hoop is zo goed als
uitgedoofd8. Zij hebben ‘de sociale leer van de kerk’ zien verstarren door politieke
compromissen. Zij zien hoe de oecumene verzandt. Zij ervaren dat de geëmancipeerde
vrouw weinig kansen krijgt. Zij merken hoe open bisschoppen, inclusief kardinalen,
en theologen worden gemarginaliseerd. Zij begrijpen niet dat een celibaatswet
belangrijker is dan de eucharistie (‘doe dit tot Mijn gedachtenis’). Zij zijn onthutst
over het feit dat de officiële kerk zo goed als nooit erkent zich te hebben vergist. Zij
voelen hoezeer de angst het immobilisme voedt en hoe onpersoonlijk de institutie
wordt. Zij stellen vast dat Romeinse bisschoppensynodes vaak ter plaatse trappelen
in hun poging om in de waarheid te leven (Vacláv Havel)9.
Langzaamaan raakten zij van die kerk vervreemd en erkennen zij, soms bedroefd,
soms bevrijd, dat zij ‘christenen zonder kerk’ zijn geworden. Zij beseffen dat zij in de minderheid van de gelovigen -
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voorlopig zelf nog een minderheid zijn. Opvallend is dat men in deze minderheid
naast ‘leken’ ook religieuzen en priesters vindt. Van het Oosteuropees reveil
verwachten zij niet bijzonder veel: zij weten dat het wantrouwen tegenover de officiële
kerk ook daar dikwijls groot is, o.m. tegenover de Russisch orthodoxe kerkleiding10.
Eugen Biser raakt in Glaubenswende11 een aspect aan van wat wij hier bedoelen.
Het gaat om een ‘Umschichtung im Glaubensbewusstsein’: ‘Het lijkt erop dat de
focus van de interesse voor het geloof verschoven is van het trefwoord ‘kerk’ naar
het christologisch kerngeheim van het geloof’ (p. 93). Men zoekt geen troost in dit
geheim omdat men de kerk verloren heeft; men heeft veeleer de kerk verloren terwijl
men dit geheim herontdekte. Men zal zich beroepen op Jezus die zich distantieerde
van de ‘kerk’ van zijn tijd met haar hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeërs.

Welk perspectief blijft er over?
Toch weten de thuislozen dat zonder de institutionele kerk het christendom reeds
lang zou zijn verdwenen of verdronken in syncretisme. Zij erkennen dat zonder
groepsverbondenheid zij zelf of hun kinderen eerlang in een niemandsland kunnen
terechtkomen. Van binnen bevrijd, leven velen toch met de vraag: hoe moet het nu
verder?
Sommigen, gevoed door een persoonlijke geloofsovertuiging en een grote
waardering voor de persoon van Jezus - ofschoon zij zijn goddelijkheid steeds
moeilijker kunnen situeren - zetten zich in voor een herwaardering van ethische
waarden. De huidige belangstelling voor de toegepaste ethiek (in economie,
geneeskunde, politiek, pedagogie, cultuur) is hiervoor symptomatisch. Vanuit hun
christelijk mensbeeld willen zij doelmatig bijdragen tot het redden en bevorderen
van menselijke waarden die bedreigd worden door consumptiematerialisme en
economisme. Mensenrechten, welzijnszorg, ecologie, vierde wereld worden
‘apostolaatsvelden’ zonder christelijk etiket. Men tracht het persoonlijk leven zo
goed mogelijk in eenklank te brengen met die ethische opties. Deze thuisloze
christenen zoeken de verzuiling te doorbreken zonder zich in nieuwe zuilen te laten
opsluiten. Zij pleiten voor pluralisme, maar waken erover dat de eigen opvatting
hierdoor niet ruggegraatloos wordt. Met een zeker stoïcisme beschermen zij hun
eenzame persoonlijke integriteit. Vanuit hun kritische opstelling tegenover de
dubbelzinnigheid en ongeloofwaardigheid van alle systemen, is het eigen geweten
immers een steeds belangrijker kompas
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geworden. Zij stimuleren vriendengroepen en service-clubs - een soort
geseculariseerde broederschappen - waar men zich samen inzet voor cultuurprojecten,
gehandicaptenzorg, internationale verstandhouding.
Deze ethische bekommernis neemt niet weg dat zij beseffen dat zij niet op hun
eentje kunnen blijven geloven. Daarom blijven zij uitkijken naar contact met andere
thuisloze christenen: de eigen partner als medegelovige, vriendengroepjes waar
inzicht en twijfel kunnen worden gedeeld, basisgemeenschappen beperkt in ledental
en duur, kleine tijdschriften waarin uitwisseling van ervaringen en van literatuur de
christelijke identiteit blijft voeden. Voor sommigen wordt de artistieke activiteit tot
een liturgisch gebeuren. Er zijn abdijen waar thuisloze christenen van verschillende
kerken vrijplaatsen vinden en geestelijke begeleiding. Ook bepaalde parochies zijn
geëvolueerd tot open basisgemeenschappen waar thuisloze christenen gaarne komen
zonder dat zij zich psychologisch moeten vereenzelvigen met ‘de’ kerk. Toch zijn
het ook dikwijls de parochies die de negatieve kerk-ervaring pijnlijk nabij brengen.
Reeds jaren geleden werd dit erkend door Henri Denis, bisschoppelijk vicaris van
Lyon, die in zijn Chrétiens sans Eglise12 gewaagt van ‘monotone en smakeloze
bijeenkomsten, uitdrukkingen van een geloof dat noch vrij is noch bevrijdt’.
Sommigen zoeken steun in een ruimer verband, zoals de Acht Mei Beweging in
Nederland, waarvan de verantwoordelijken wel een band met de kerk wensen te
bewaren, of in Duitsland het netwerk van de ‘Integrierte Gemeinde’.
Toch zien anderen geen heil in een afstandelijk toebehoren. Zij kiezen een andere
weg. Op verschillende plaatsen in Europa zoeken ‘christenen zonder kerk’ naar een
alternatieve gemeenschappelijke behuizing, in een richting extreem tegengesteld aan
die van bisschop Lefebvre. Zo schreef in het Duitse Publik-Forum (19/10/1990)
Werner Holzgreve een uitdagende oproep onder de titel: Das fruchtlose Rufen in der
Wüste. Plädoyer für ein ‘Neues Forum Kirche’ und provozierende Anfrage an alle,
die immer noch an die Reform der katholischen Kirche glauben. Opzet is een
‘Freikirche’ naast de ‘Grosskirche’ te vormen: ‘uit een uitgedroogde bedding komt
nu eenmaal geen water meer’. Men zou beginnen met, naar de wens van Heinrich
Böll, de kerkbelasting te weigeren en eigen gebeds-, liturgie- en actiegroepen te
vormen. Dit opzet houdt echter weinig rekening met de lessen uit de geschiedenis.
Alle protestantse kerken hebben dergelijke ‘kerk-dromen’ gekend. Zij resulteerden
in tientallen afsplitsingen en werden meestal
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zelf beddingen van uitgedroogde beekjes. Een heilzame ‘overwintering’ kan anders
opgezet worden.

En de ‘nieuwe evangelisering van Europa’
Onbevangen luisteren naar deze ‘christenen zonder kerk’ is ongetwijfeld een van de
voornaamste voorwaarden om Europa en evangelie met elkaar in dialoog te brengen
‘op de drempel van het derde millenium’ (titel van het Concilium-congres te Leuven,
september 1990).
Op de dubbelzinnigheid van de ‘nieuwe’ (of ‘tweede’) evangelisering van Europa
en op de al te simplistisch opgevatte vroegere christelijkheid van dit continent, werd
elders voldoende ingegaan13. De noodzaak van een eerlijke dialoog tussen een
belijdend christendom en een sociaal-economisch en cultureel Europa, blijft. Wie
deze dialoog ‘intra muros’ wil houden en er enkel de kerkse of kerkelijke christenen
wil bij betrekken, loopt groot gevaar antwoorden te geven op vragen die enkel dáár
leven. Die vragen zijn veelal vragen van gisteren of, tenminste gesteld in een verleden
taalspel en vanuit een ideologisch zwaar beladen ecclesiologie. Dan schiet men
voorbij aan wat de moderne cultuur inspireert en aan de vormen waarin die met
zinvragen worstelt. Wat de meer genuanceerde geesten beroert, wordt dan niet eens
vermoed of wordt ontweken vanuit a priori zekerheden die kritiekloos worden
herhaald. De impasse waarin de verhouding tussen theologen en kerkelijk leerambt
zich wereldwijd bevindt is hiervan een dramatisch symptoon.
Het gevaar is dan niet denkbeeldig dat de kerk zelf een soort
sacramenteel-liturgische sekte wordt die doof is voor authentiek humaan verlangen
en stilaan resulteert in een museum voor ritueel. Zo zou het ‘sacrament van de
verlossing’ zich vervreemden van ‘de eerste genade’, deze van de voortgezette en
zich door mensen voortzettende schepping.
Juist zij die leden aan deze kerkvorm en aan haar inauthentieke vertaling van de
Boodschap, kunnen aan wie ‘nog binnen zijn’ meedelen waar de breuklijnen en de
ontgoochelende verwachtingen liggen, hoe men die persoonlijk beleefde en waarom
men emigreerde. Zij kunnen ook méér: wijzen op wat hen als gelovige zonder kerk
in een geseculariseerde en post-moderne cultuur blijft voeden en waaraan zij trouw
wensen te blijven en om welke redenen. Zo zouden zij de kerk kunnen helpen bepaalde
crisissituaties beter te verstaan. Hier dringt de tijd. Inderdaad, onder de uitwijkelingen
zijn er nu nog be-
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hoorlijk wat intellectuelen met een christelijke traditie. Naarmate de intellectuele
kwaliteit van het Europees kerkelijk leiderschap daalt - ervaringen met de huidige
priesteropleidingen getuigen van deze daling - wordt, morgen, dit gesprek minder
vruchtbaar, zo niet zinloos.
Niet alleen het gesprek met de gelovige uitwijkeling is een noodzaak, ook dat met
andere vormen van migratie: de catechist zal luisteren naar de agnost, de
priesterambtsdrager naar wie het als leekpastor (m/v) niet meer ziet zitten, de
seminarieleiding naar de gehuwde priester, wie voor verloofden werkt naar de
gescheidene, wie zich met werkgevers bezig houdt naar de buurtwerker in
migrantenwijken, de christen naar de moslim, de oudere generatie naar de jongere.
De ‘andere’ nuanceert steeds de mening van wie zonder vooroordelen luistert.
Niettegenstaande de teksten van Vaticanum II over dialoog, heeft de kerk het op elk
niveau moeilijk om zich deze gesprekscultuur eigen te maken. Christenen zonder
kerk kunnen een genade zijn voor de kerk zelf, ze kunnen haar oproepen tot meer
deemoed en waarachtigheid - zoals leden van de protestantse kerken en van de
Romana dit onderling pogen te doen (b.v. de eersten door grondige exegese en eerbied
voor het geweten, de tweede door te wijzen op de begrensdheid van nationale kerken).
Van hun kant zullen de christenen zonder kerk verarmen zonder een gesprek met
de kerkelijken. Zelden blijven hun kinderen of kleinkinderen gelovig, en dat niet
alleen in gemengde huwelijken. Al zou dat sporadisch toch het geval zijn, een christen
zonder kerk blijft gevaar lopen klem te geraken in een onevenwichtige vorm van
christendom. Een gezonde geloofsovertuiging kan meestal niet zonder de kritische
steun van een netwerk dat ruimer is dan de kring van gelijkdenkende vrienden. De
op de eigen spiritualiteit toegeplooide religieuze orden zijn hiervan een illustratie.
Waardenonderzoek in Europa wijst erop dat zonder de steun van een regelmatig
vierende gemeenschap de geloofsinhoud wegebt, zoals blijkt uit de hier volgende
tabel.
Bij de interpretatie van deze cijfers dient men er wel rekening mee te houden dat
de protestanten numeriek veel minder praktizerend zijn dan de katholieken - bij wie
de ‘zondagsplicht’, vooral bij de oudere generatie, nog meespeelt.
Niemand is echter gebaat bij een recuperatie-strategie. Die zou door haar
ongeloofwaardigheid contraproduktief werken. Uiteindelijk is er maar één oplossing:
dat de kerken zelf zich in een volhardende en open dialoog kwetsbaar opstellen. In
de plaats van te ver-
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oordelen (Vaticanum II veroordeelde nergens), van te verwijzen naar de normen van
een a-historische natuurrechtsfilosofie, van zich te beroepen op een
onfeilbaarheidsleer, en in de plaats van een oud mediterraan juridisme op te leggen
aan de huidige westerlingen en de niet-westerse culturen, zouden de kerken (hiërarchie
en kerkgangers) zich kunnen bekeren tot deemoed. Onthecht en bereid tot
schuldbekentenis, zouden de kerkelijk gelovigen moeten zoeken naar wat werkelijk
wezenlijk is voor de christelijke identiteit in de huidige context en tevens de
historiciteit van de incarnatie en van de Boodschap loyaal aanvaarden. Dan zouden
zij ook in staat zijn dat vreemde deel van de ‘geloofszin van de gelovigen’, dat van
buitenaf interpelleert, serieus te nemen.
Deze bekering kan ertoe leiden dat minder gelovigen zich genoopt voelen te
emigreren. Zij zal evenwel niet kunnen beletten dat velen verder geruisloos verdwijnen
omdat zij wat wezenlijk is in het christendom irrelevant vinden. Een dergelijke
bekering kan zelfs het onderscheid tussen christenheid en christendom verhelderen
en kerkelijke of kerkse ongelovigen aanzetten tot eerlijke kerkverlating. Tijdens het
concilie wees de Brugse bisschop E.-J. De Smedt in een ophefmakend wederwoord,
gericht tegen kardinaal Ottaviani, op de noodzaak van een drievoudige bekering:
tegen het triomfalisme (alsof de kerk evolueert van overwinning naar overwinning),
tegen het klerikalisme (dat de kerk blijft zien als een centraliserende piramide) en
tegen het juridisme (‘geen moeder heeft zich ooit van zulke taal be-
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diend’).
Een aspect van die bekering bestaat in de durf meer ruimte te bieden voor
verscheidene en elkaar aanvullende formuleringen van de Boodschap. Men kan zich
hierbij laten inspireren door de auteurs van de vier evangelies en door Paulus14. Op
die manier kan elke christen vrijer groeien naar een eigen, eerlijk verworven inzicht
in de ‘hiërarchie van de waarheden’ (Vaticanum II, Unitatis Redintegratio, nr. 11)
inzake geloof en ethiek. Alleen zo kan de geloofszin van de gelovigen zich verfijnen
en de hele geloofsgemeenschap verrijken. Zonder dergelijke bevrijdingsprocessen
zouden wij vandaag nog de slavernij als rechtmatig mogen bestempelen, de democratie
moeten afwijzen en zou het ‘christelijke rijk’ de andersgelovigen mogen uitschakelen
of zouden de katholieken nog aan de Scandinavische grenzen worden teruggewezen.
Alleen een dergelijke bekering kan overigens enige vooruitgang in de oecumene
mogelijk maken.
Doch niet alleen de kerken moeten zich bekeren. Ook de feitelijke of potentiële
‘christenen zonder kerk’ kunnen zich bekeren door de kerken b.v. niet te overschatten,
maar ze te beschouwen als voorlopige heenwijzingen naar het Rijk Gods15 en de last
van hun historiciteit te erkennen zonder er zich door te laten verdrukken. Vervolgens
door de eigen vrijheid met al de daaraan verbonden spanningsvelden te vrijwaren en
protesterende christenen te blijven in de plaats van zich zwijgend in een
individualistisch persoonlijk geloof op te sluiten. Dan kan de creatieve spanning
tussen wie ‘buiten’ zijn en wie ‘binnen’ zijn (of zulks menen) voor beide vruchtbaar
worden. De ‘christenen zonder kerk’ kunnen niet loochenen dat de ‘religieuze mens’
- statistisch is dit de grote meerderheid - symbolen en rituelen behoeft en dat de
kerken hierover een ongeëvenaarde, ofschoon te weinig creatief gebruikte, voorraad
beschikken. Geloof en religie kunnen niet zondermeer als elkaar vernietigende
tegenpolen worden beschouwd. Religie geeft vorm aan het geloof - en geloof blijft
religie uitzuiveren.
Ook ‘christenen zonder kerk’ zullen erkennen dat de sociale zichtbaarheid van de
kerken lang niet zo onbeduidend is als de media het doen voorkomen. De zorg voor
wie achterblijven bij de dubbelzinnige vooruitgang van de mensheid, wordt nog
steeds sterk door de diaconie van de kerken opgenomen. Denken we slechts aan de
commissies Rechtvaardigheid en Vrede en aan oecumenische publikaties als De
Vijgeboom, met hun stellingnamen i.v.m. racisme, vrede, drugs, amnestie,
woningtekort, psychisch zwakken, de rechten van het kind. Alle studies wijzen er
overigens op dat onder de vrijwilligers de ker-
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kelijken hoger scoren dan de anderen. Maar ook de ‘christenen zonder kerk’ kunnen
de kerkelijken helpen over de binnenkerkelijke problematiek heen te kijken naar de
grote vragen van de mens in de samenleving. Waar samenwerking ‘binnen’ niet
mogelijk blijkt, kan die wel op het brede plein ‘buiten’ gebeuren, daar waar ‘wie van
goede wil zijn’ zich verzamelen in dienst van de medemens.
Dit pleidooi voor dialoog tussen de kerken en de ‘christenen zonder kerk’ wil
evenwel - het dient herhaald te worden - niet uitlopen op een recuperatiepoging. De
ongeloofwaardigheid van de kerken blijft voor velen, in geweten, een muur. Kerkelijke
christenen zullen moeten aanvaarden dat medegelovigen hierop onherroepelijk botsen.
Het zal hen aanzetten tot een meer evangelisch bewogen kerkelijkheid. ‘Christenen
zonder kerk’ kunnen steun vinden in een zin uit de meditatie ‘De Visione Dei’ van
Nikolaas van Cusa, wetenschapper, theoloog, kardinaal en kerkhervormer
(1401-1464): ‘Wanneer ik mij zwijgend terugtrek in een beschouwing, spreekt Gij,
Heer, tot mij in mijn diepste diep: “Wees jezelf, dan zal ook ik jou toebehoren”’16.
Vanuit dit vrije innerlijke gesprek kan de ‘christen zonder kerk’ zijn weg gaan naar
waar de innerlijke stem hem leidt. En, zoals in de tijd van Nicolaas van Cusa mogen
we verhopen dat de kerken ook in die weg de Geest erkennen en eerbiedigen.
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De toekomst van het migrantenbeleid in Belgie
Albert Martens
Met de benoeming, in maart 1989, van een Koninklijk Commissaris en
Adjunct-Koninklijk Commissaris voor het Migrantenbeleid kreeg de
‘migrantenproblematiek’ in België eindelijk een politieke erkenning1. Tot dan bleek
de migrantenproblematiek slechts in de Brusselse agglomeratie zorgwekkend te zijn.
In de regeringsverklaring van 10 mei 1988 werd trouwens de benoeming van een
commissaris voorzien die slechts ‘voor de migranten uit de Brusselse agglomeratie’
met het onderzoek en het voorstellen van beleidsmaatregelen belast zou worden2.
De electorale vooruitgang van het Vlaams Blok in Antwerpen zorgde voor de
nodige opschudding. De partijleidingen vreesden dat bij de volgende verkiezingen,
anti-vreemdelingencampagnes veel stemmen zouden opleveren. M.a.w. de Belgen,
niet de vreemdelingen, moesten politiek verzorgd worden.
Nochtans was de benoeming van een Koninklijk Commissaris voor het
Migrantenbeleid een zeer oude eis, reeds in 1971 door de Nationale Aktie voor
Bestaanszekerheid geformuleerd3. Na 18 jaar wordt eindelijk een positieve, definitieve
en structurele verandering doorgevoerd... en dit onmiddellijk na (en/of dank zij?) het
electoraal succes van een partij die het wegsturen van migranten vooropstelt.
Sindsdien heeft het Koninklijk Commissariaat zijn eerste en tweede driedelig
rapport gepubliceerd: Integratiebeleid: een werk van lange adem (november 1989)
en Voor een harmonische samenleving (mei 1990). In deze lijvige documenten, die
samen bijna 2.000 bladzijden tellen, worden tal van voorstellen, probleemdefiniëringen
en -oplos-
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singen geïnventariseerd. De equipe van het Commissariaat heeft heel breed gerakeld.
Geen enkel domein waar problemen zouden kunnen rijzen, blijft onbesproken; vooren afkeuren worden duidelijk bekend gemaakt. Aan de sociale bewogenheid en het
engagement van het Commissariaat om duurzame oplossingen voor te stellen valt
niet te twijfelen.
In dit artikel zal ik al die voorstellen niet opsommen noch becommentariëren. Mijn
opzet is enigszins anders (en ruimer): ik wil nagaan welke kansen bestaan in het
huidig, Belgisch, gecommunautariseerd en geregionaliseerd besluitvormingssysteem
om de door het Commissariaat gedefinieerde ‘migrantenproblematiek’ op te lossen.
Ik weeg deze kansen af t.o.v. de oplossingsstructuren die in België in zwang zijn,
m.n. bevoogding in en door representatieve massa-organisaties, corporatisme,
verzuiling, compromissen tussen politieke concerns, afsluiten van pacten e.d.
Mijn stelling luidt dat de ‘migrantenproblematiek’ zoals die nu gedefinieerd en
aangepakt wordt, naar een impasse stevent en dat een specifieke ‘politieke’
vertegenwoordiging (in de ruimste betekenis van het woord) van de migranten een
conditio sine qua non is om uit die impasse te geraken. Wil men het
migrantenprobleem grondig oplossen dan zal men eerst de traditionele zuilvorming
moeten doorbreken en haar besluitvormingsmechanismen wijzigen. Ook zal ons land
het vergeten en verdrongen koloniaal verleden opnieuw moeten evalueren.

Het huidig beleid in een impasse
Het samenleven van autochtonen en allochtonen kan door de gastgemeenschap
‘bevorderd’ worden door segregatie, assimilatie en integratie (wederzijdse aanpassing).
Uit het kamerdebat van januari 1990 over het rapport van het Koninklijk
Commissariaat blijkt dat de politieke klasse een formele consensus heeft bereikt over
de volgende punten:
a) De migranten verblijven in België en zullen in de toekomst hier blijven. Hun
aanwezigheid en verblijf zijn een vaststaand feit dat door de overheid niet meer in
vraag gesteld zal worden. Een (eventuele) terugkeer naar het land van herkomst is
een individuele beslissing van de betrokkene. Deze beslissing kan evenwel financieel
en sociaal ondersteund worden.
b) De assimilatie door verwerving van de Belgische nationaliteit is
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ten zeerste gewenst, maar is ook een individuele beslissing van de betrokkene. Het
is een beslissing die door de overheid niet opgelegd wordt... tenzij de betrokken
migrant de politieke rechten wil genieten. Hiermee zal hij de politieke arena kunnen
betreden, overheidsfuncties bekleden en met de Belgen juridisch gelijkwaardig zijn.
Om deze assimilatie door naturalisatie te bevorderen zullen de voorwaarden
versoepeld en vergemakkelijkt worden. Hierdoor hoopt de politieke klasse, dat op
termijn, de derde generatie hier te lande geboren, in het jaar 2000-2010, volledig
‘Belg’ zal geworden zijn.
c) Alle regelmatig in België verblijvende vreemdelingen (allochtonen) moeten,
m.u.v. de politieke rechten, zoals de Belgen gelijke economische en sociale rechten
kunnen genieten (geen discriminatie).
d) Respect en waardering van elkaars culturele identiteit en eigenheid zal
gewaarborgd zijn (geen assimilatiebeleid).
Het bereiken van een consensus over deze vier punten is niet te onderschatten.
Het is het resultaat van jarenlange actie en mobilisatie van actiegroepen en
progressieve politici om de migrantenproblematiek een (h)erkenning te geven4.
Met deze vier punten-consensus worden twee extreme - theoretische - houdingen
t.a.v. de allochtonen afgezworen: de radicale inlijving of assimilatie en de radicale
afzondering, segregatie en uitwijzing. Het politiek bestel pleit voor een ‘gulden
middenweg’ waarbij allochtonen en autochtonen elk een stuk van de weg zouden
afleggen, zodat wederzijds begrip bevorderd wordt. Hiervoor worden de concepten
integratie en inpassing gebruikt of, om het met ‘overheidstermen’ te zeggen:
‘(De voorstellen... zullen ingegeven zijn door) een integratieconcept, dat
tegelijk
(1) uitgaat van de notie “inpassing” aan de hand van de criteria
(a) assimilatie waar de “openbare orde” het vraagt,
(b) consequente bevordering van een zo goed mogelijke inpassing volgens
de oriënterende sociale basisbeginselen die de cultuur van het gastland
schragen en die met “moderniteit”, “emancipatie” en “volwaardig
pluralisme” - zoals een moderne westerse staat die verstaat - te maken
hebben, en
(c) ondubbelzinnig respect voor de culturele diversiteit - als wederzijdse
- verrijking op de andere vlakken;
(2) en dat gepaard gaat aan een bevordering van de structurele
betrokkenheid van de minderheden bij de activiteiten en de doelstellingen
van de overheid’5.
De vraag is of deze integratie en inpassing een kans maakt zonder voorafgaandelijke
structurele veranderingen. Het Koninklijk Com-
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missariaat gaat er van uit dat er ‘een voldoende wederzijdse aanvaarding moet komen
tussen een voldoende grote meerderheid van mensen uit de zgn. autochtone
meerderheidsgroep en een voldoende grote meerderheid van mensen uit elke
minderheidsgroep afzonderlijk én in de onderlinge verhouding tussen de
minderheidsgroepen’6. Dit kan maar gebeuren door een evenwicht tussen erkenning
van rechten enerzijds en opleggen van plichten anderzijds. ‘Het integratieproces is
dan ook een zaak van gelijkmatig geven en nemen op een bepaald ogenblik in de
tijd; slechts de eindbalans moet volledig in evenwicht zijn’7.
Rechten en plichten, wederzijds opgelegd, afgedwongen of (h)erkend, vormen de
basis van de nieuwe verhoudingen tussen allochtonen en autochtonen. Wij kunnen
ons niet aan de indruk onttrekken dat het Koninklijk Commissariaat zich hier door
het verzoenings- en pacificatiemodel van de verzuiling laat inspireren: de
maatschappelijke tegenstellingen kunnen best met een vergelijk of een pact beslecht
worden (zoals het pact van sociale solidariteit, het school- en het cultuurpact...). Dit
is alvast een mooi voorstel, intellectueel bevredigend, maar in werkelijkheid - en in
de huidige omstandigheden - (nog) niet realiseerbaar.
Om een vergelijk over elkaars rechten en plichten te sluiten moeten een aantal
voorwaarden eerst vervuld zijn. Deze ‘institutionele’ voorwaarden zijn de volgende:
(1) erkende en representatieve woordvoerders, die door hun respectieve achterban
en door de tegenpartij als legitieme gesprekspartners aanvaard en erkend worden en
die de overeenkomsten zullen bewaken;
(2) een ‘officiële’ ontmoetingsplaats - arena - waar de onderhandelingen gevoerd
en akkoorden (plechtig) afgesloten worden; (3) een overeenkomst over en een
afbakening van de punten-agenda, waarover transacties zullen gevoerd worden.
M.a.w. ruil en transactie is maar mogelijk wanneer geweten is wat, waar en met
wie geruild zal worden. Op dit ogenblik is er geen van die drie institutionele
voorwaarden aanwezig.
Om te achterhalen waarom die voorwaarden (nog) niet vervuld zijn, dienen we de
traditionele Belgische tegenstellingen onder de loepe te nemen, de zgn. zuilen en
hun beslissingsmechanismen. Dat zal ons allicht enige aanwijzingen verschaffen
over de realiteitszin van een vergelijk over een harmonieuze pluriculturele
samenleving.
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Institutionele voorwaarden
‘Vergaande organisatie van het dagelijks leven op grond van levensbeschouwelijke
verscheidenheid, waardoor aparte werelden ontstaan, die in hun afzonderlijke
verenigingen of als netwerk met de staat transacties aangaan’ is de definitie die L.
Huyse van de verzuiling geeft8.
Dit type van maatschappij-organisatie blijkt in België voor het oplossen van een
aantal maatschappelijke tegenstellingen succesvol geweest te zijn: de
sociaal-economische en politieke integratie van de arbeidersklasse, de sociaal-culturele
integratie van de Vlamingen, de financieel-institutionele erkenning van de
katholieken/vrijzinnigen.
Op basis van voornoemde drie institutionele voorwaarden (woordvoerders, arena,
agenda) kunnen wij op schematische wijze de pacificatie van die maatschappelijke
tegenstellingen voorstellen.
De verscheidene componenten van het probleemoplossingsmechanisme worden
hieronder in kaart gebracht. Het gaat om de levensbeschouwelijke uitgangspunten,
het organiseren van een netwerk, het optreden van legitieme woordvoerders, de arena
waar de ruil dient te gebeuren, de institutionele vorm van de transactie, de ruilobjecten,
en de mate waarin de ruil probleemoplossend werkt (Tabel 1).

Lessen uit het verleden
Het hierboven geschetste mechanisme om maatschappelijke tegenstellingen op te
lossen heeft echter maar op effectieve wijze kunnen werken voorzover het om
landgenoten, etnische gelijken of autochtonen ging. T.o.v. allochtonen heeft dit
oplossingsmechanisme tot nog toe niet gewerkt. In het verleden is er tijdens de
kolonisatie nooit een belangrijke sociale beweging onder de zwarten/gekoloniseerden
op gang gekomen. In de toekomst rijst de vraag of bij de migranten zo een sociale
beweging een kans maakt, en onder welke voorwaarden dit wel zou kunnen gebeuren.
De inpassing en de integratie van de zwarte Kongolezen in het Belgisch politiek
systeem is wel het voorwerp van een ruil geweest, maar nooit met de betrokkenen
zelf. De kolonisatie werd niet door een pact maar wel door een koloniaal charta
geregeld, waarbij de Belgische erkende instituties bepaalde sociale, economische en
politiek-administratieve functies toegemeten kregen: (a) de staat: de openbare orde
en veiligheid (en de rechtsspraak); (b) de geestelijke congregaties en de R.K. kerk
(de missies): de ideologische reproduktie, het onderwijs
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Tabel 1. Type van ruilen en zuilen in de Belgische samenleving
IntegratieLevensbeschou- Organisatie
problematiek welijke
en netwerk
van...
uitgangspunten
Arbeiders en
- Socialisme
- Vakbonden
proletariërs
- Politieke,
- Mutualiteiten
sociale en
economische - Coöperaties
inspraak en
- Politieke
deelname aan partijen
de
welvaartsverdeling
Vlamingen/Walen Evenwaardigheid
van de Vlaamse
Cultuur.
Vlamingen
hebben recht op
eigen cultuur en
deze op het
Vlaams
grondgebied op
te leggen (één
volk, één taal,
één land)
Katholieken/
Vrijzinnigen

WoordvoerdersArena

Leiders van
BWP, BSP,
ABW, ACV,
Socialistische
en
Christen-democratische
parlementsleden

Parlement
Paritaire
organen: NAR,
Paritaire
Comités, OR,
SD...

Vlaamse
Vlaamse
Parlement
beweging in
parlementsleden Cultuur(pact)haar
en partijen
Commissies
verschillende
verzuilde
componenten:
Davids-,
Vermeylen-,
Willemsfonds...
Vlaamse
culturele
organisaties

Geloofsbelijdenis Christelijke/Vrijzinnige
moet zich in
organisaties en
wereldse
instellingen
instituties
kunnen
uitdrukken.
Deze moeten
door de staat
juridisch en
financieel
erkend en
gesubsidieerd
worden.

Christelijke/Vrijzinnige Parlement
parlementsleden, Schoolpact-commissie
Leiders van
verschillende
instellingen
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IntegratieInstitutionele
Ruil
Niet-opgeloste
problematiek van... vorm van de
proble(e)m(en)
transactie
Arbeiders en
- Pacten (Sociaal
Politieke
Integratie is onaf.
proletariës
Pact,
vertegenwoordiging Rechtstreekse
Produktiviteitspact) Erkenning van het politieke
syndicaal feit
vertegenwoordiging
- CAO's
Erkenning van de door ‘eigen
- Interprofessionele patronale macht
partijen’ is voor de
programmatieakkoorden (geen revolutie
Christelijke
(IPA)
noch
Arbeidersbeweging
- Wetgeving
nationalisaties).
niet mogelijk
Loon naar
(geweest); wel als
inspanning
‘stand’ in de CVP
(produktiviteits-verhoging). vertegenwoordigd
De staat zorgt voor
de algemene
produktie-voorwaarden
(Sociale Zekerheid).
Vlamingen/Walen

- Pact
- Wetgeving

Geen separatisme.
Bijvende
medewerking aan
en legitimering van
de (nationale)
instellingen in ruil
voor juridische en
financiële erkenning
van de culturele
instellingen en voor
de evenredige
vertegenwoordiging
binnen het
staatsapparaat

Franstaligen blijven
in Vlaanderen
bestaan. Het Frans
kan slechts in de
privésfeer als
voertaal gebruikt
worden. Toch
blijven de
franstaligen
pogingen
ondernemen om de
verloren stellingen
opnieuw te
heroveren.
Uitbreidingsstrategieën
in Vlaams-Brabant
en rond Brussel.

Katholieken/Vrijzinnigen - Pact
- Wetgeving

Aanvaarding van en
wederzijdse
erkenning van
invloedssferen en
domeinen waarop
eigen instellingen
kunnen ageren. De
Staat ondersteunt
die financieel

Drang om in
Vlaanderen de
afkalving van het
(neutrale)
staatsapparaat
verder door te
voeren. De
vrijzinnigen in
Vlaanderen en de
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katholieken in
Wallonië voelen
zich sterk
geminoriseerd en
eisen waarborgen.
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en de gezondheidsverzorging; en (c) de bedrijven en de economische organisaties:
de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid9.
Maar de sociale en politieke revendicaties van de Kongolese onderdanen, hun
maatschappelijke erkenning en hun eisen voor gelijkwaardigheid en gelijke
berechtiging zijn, tot kort voor de onafhankelijkheid (1960), nooit het voorwerp
geweest van een progressieve en systematische aanpak of beleid.
Een mogelijke ruil tussen de koloniserende metropool en de Afrikaanse
gekoloniseerden werd even door J. Van Bilsen, eind 1955, voorgesteld (politieke
onafhankelijkheid na dertig jaar), door de R.K. Kerk ondersteund maar door het
politiek establishment afgewezen. De afwezigheid van een uitgebouwd Afrikaans
organisatorisch netwerk van erkende woordvoerders en van een publiek-politieke
arena belette alle mogelijke ruilen. Oproer en onlusten in januari 1959 hebben dan
plotseling en in grote wanorde, in een ongelooflijk snel tempo, de politieke
onafhankelijkheid van 1 juni 1960 op gang gebracht10.
Er zijn twee redenen waarom wij op de koloniale geschiedenis terugkomen. Ten
eerste, omdat België hier een historische uitzondering is geweest. In alle Westeuropese
landen die een koloniaal verleden hadden én buitenlandse werknemers en gastarbeiders
hebben aangetrokken, kan men een duidelijk verband zien tussen migratie en
kolonisatie. Het ene vloeit als het ware voort uit het andere. Dit is duidelijk het geval
in Frankrijk, Nederland en Groot-Brittannië11. In België, ook een ex-koloniale
mogendheid, is er op het eerste gezicht geen band tussen migratie en kolonisatie.
Deze unieke situatie dient nader onderzocht te worden.
Ten tweede, omdat tijdens de koloniale periode het Belgisch sociaal, economisch
en politiek systeem met niet-Westeuropese bevolkingsgroepen in contact kwam. De
wijze waarop dit gebeurde, de dagdagelijkse omgang, het bepalen van wederzijdse
rechten en plichten tussen autochtonen en allochtonen in het verleden, zouden wel
eens aanwijzingen kunnen geven over de gang van zaken en de wijze waarop nu in
België de verhoudingen tussen allochtonen en autochtonen tot stand komen.

Onderhandeling en ruil
Onder welke omstandigheden zou het samenleven van bepaalde vreemde of allochtone
minderheden met een autochtone meerderheid, het voorwerp van een
geïnstitutionaliseerde ruilverhouding kun-
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nen worden?
Als wij de verschillende na-oorlogse migratiefasen overlopen dan blijkt dat slechts
de laatste migratiefasen, m.n. die van de Turken en de Marokkanen, daartoe aanleiding
geven. Noch de aankomst van Italiaanse, noch die van de Spaanse of de Griekse
arbeiders hebben de definitie van ‘nationaal politiek probleem’ ooit gehaald. De
aanwezigheid van een Turkse en Marokkaanse gemeenschap geeft daartoe wél
aanleiding. Waarom?
Als verklaring zouden wij kunnen vooropstellen dat, ten eerste, de uitsluiting van
Italiaanse, Griekse of Spaanse migranten en gemeenschappen nooit zo radicaal is
geweest als die van de Turken en Marokkanen. De vroegere immigraties hadden een
duidelijk herkenbaar economisch nut: het verzekeren van de (ondergrondse)
steenkoolproduktie. Deze economische functie legitimeerde zowel de aankomst als
het duurzaam verblijf in België. Bovendien remden hun kroostrijke gezinnen de
demografische achteruitgang van Wallonië. Tenslotte kwamen hun
levensbeschouwelijke opvattingen vaak overeen met die van de Belgen. Ten tweede,
hebben zowel de godsdienstige als de syndicale en de Belgische partijpolitieke
instellingen, te gepaste tijd, aan deze migranten een dak weten te verschaffen. De
uitsluiting was noch radicaal noch algemeen en kon moeilijk een algehele en volledige
vorm aannemen. Een bondgenootschap met verzuilde instellingen was steeds mogelijk.
Voor de Turkse en Marokkaanse (im)migratie kan dit zeker niet gezegd worden. Hun
aanwezigheid wordt als ‘vreemd’ ervaren of als dusdanig gedefinieerd. Taal,
godsdienst, zeden en gewoonten worden als niet-westers bestempeld. Het samenleven
van autochtonen en allochtonen wordt als ‘niet aangewezen’ of ‘niet-evident’
geïnterpreteerd en met alle mogelijke vooroordelen gestaafd. De uitsluiting en de
terugkeer worden zelfs door politieke partijen als de enig mogelijke oplossing voor
het probleem vooropgesteld. Men stuurt zelfs aan op het vormen van ‘kampen’ die
elkaar bevechten of met wie compromissen zouden kunnen worden afgesloten. In
de beste omstandigheden wordt aan ruilverhoudingen gedacht om ‘niet-te-vermijden
conflicten’ te voorkomen.
Zo men de hypothese vooropstelt dat een multiculturele samenleving slechts door
onderhandelingen en ruil tussen de verschillende etnische groepen tot stand komt,
dan dient die ruilverhouding nader onderzocht te worden.
Een eerste vraag betreft het ruilobject: wat kan geruild worden? Bewust of
onbewust worden in de publieke opinie de volgende zaken
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tot ruilobject voorgesteld: de demografische reproduktie ter voorkoming van de
algemene veroudering van de bevolking; de sociale rust (versus criminaliteit,
terrorisme, drugs); de verfransing van de Brusselse bevolking en het doorbreken van
de wankelende taalevenwichten; de dualisering van de onderwijs- en de arbeidsmarkt;
de veralgemening van sluikwerk; fundamentalistische en integristische
godsdienstpraktijken die de neutrale staatsopvattingen op langere termijn zouden
ondermijnen; de versterking van traditionele (‘niet-emancipatorische’) vrouwelijke
rolpatronen... Een ruime en gevarieerde itemlijst waarover men denkt met valabele
tegenspelers een compromis te kunnen afsluiten.
Er bestaat quasi geen domein dat geen multicultureel aspect vertoont. Het ganse
leven, van bij de conceptie tot het graf, kan het voorwerp van multipele en strijdige
definities en interpretaties zijn. Om over dit alles ruilen aan te gaan moeten eerst
prioriteiten vastgelegd worden en vervolgens een agenda afgesproken. Om dit proces
op gang te brengen is het echter nodig dat erkende en legitieme tegenspelers elkaar
kunnen vinden.
Tot op heden hebben de migranten nauwelijks algemeen erkende woordvoerders
kunnen voortbrengen die in staat waren om onderhandelingen met de Belgische
overheid af te dwingen. De mogelijke verzetshaarden werden vroeger telkens in de
bestaande Belgische structuren ‘opgelost’. Dit is zowel het geval geweest voor de
sluiting van de Kempense steenkoolmijnen als voor de regularisatie van de illegaal
tewerkgestelde vreemdelingen (1974), of nog voor het verzet tegen de maatregelen
van Minister Vranckx (1970)... Telkens hebben de Belgische politieke instanties en
woordvoerders voor een pacificerende oplossing gezorgd. De migrantenleiders op
hun beurt, werden in de Belgische structuren door coöptatie ‘opgezogen’,
‘geneutraliseerd en gedepolitiseerd’12.
Het zijn slechts de islamieten die erin geslaagd zijn om van hun ‘representativiteit’
een politiek probleem te maken. Omdat, volgens de overheid, een ‘adequate
gesprekspartner voor wat de islamitische eredienst in België betreft’ ontbrak, zou
men een Hoge Raad van de Islamieten in België oprichten13. Dit voorstel werd nogal
vlug door de Imam-Directeur van het Islamitisch en Cultureel Centrum aangegrepen
om binnen bepaalde Moskeeën verkiezingen voor te bereiden. Tussen 16 en 18
februari 1990 hebben zowat 30.000 Islamieten van 18 jaar en ouder, zich als kiezers
laten inschrijven. Van regeringszijde vindt men dergelijke verkiezingen voorbarig
en houdt men het bij een

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

695
Voorlopige Raad van Wijzen van 17 moslims (12 via de Moskeeën verkozen, plus
5 gecoöpteerde leden). De leden van deze Voorlopige Raad moeten tot de
verschillende landsgedeelten behoren en de verscheidene strekkingen en nationaliteiten
die in de regio's aanwezig zijn, vertegenwoordigen. ‘Deze Voorlopige Raad zou in
de hoedanigheid van enige gesprekspartner voor de Belgische overheden, tot taak
hebben voorstellen te formuleren op basis van, en in het kader van een zo breed
mogelijke dialoog om tot een definitieve en evenwichtige oplossing te komen die
gestoeld is op een brede consensus binnen de moslimgemeenschap, en die zou kunnen
leiden tot een erkenning van regeringswege’14.
Tot nu toe is de zaak nog niet beslecht. De Imam-Directeur verzet zich tegen de
overheidsinmenging in die volgens hem ‘religieuze’ aangelegenheden en stelt meteen
de kwestie van de legitieme vertegenwoordigers voorop15. Voor talrijke Marokkaanse
en Turkse migranten betekent de oprichting van een Voorlopige Raad echter een
eerste erkenning door de overheid. Als men hier de andere acties zoals de oprichting
van een islamitische school in Brussel, het dragen van de hoofddoek, de vonnissen
m.b.t. de islamleraars ook nog aan toevoegt, dan zijn wij het voorspel van een
opkomende migrantenbeweging wel aan het bijwonen. Dit gaat ook gepaard met het
afremmen van integratie door ‘mixiteit’ b.v. bij gemengde huwelijken. M. Debuisson
e.a. stellen b.v. vast dat hoe sterker de niet-EEG-vreemdelingen in een gemeente
geïntegreerd zijn, hoe minder zij bij de wet van 28/6/1984 (verwerving van de
Belgische nationaliteit in bepaalde omstandigheden) betrokken zijn en hoe minder
zij de stap zetten om ‘Belg’ te worden16.
Een algemene verstrakking van de verhoudingen tussen autochtonen en allochtonen
is in die omstandigheden zeker niet uitgesloten. Bovendien komen bij de autochtonen
ook duidelijke stemmen op om de concentratiewijken te laten voor wat ze zijn en de
spreiding van de migranten over meerdere wijken zeker niet te verhaasten.
Rest de vraag met welke levensbeschouwelijke uitgangspunten de ruilvoerende
partijen de onderhandelingen gaan aanknopen (zie tabel 1). Hier blijven wij het
antwoord schuldig want wij weten niet in hoever de hierverblijvende moslims voor
compromissen bereid en vatbaar zijn. Het is in ieder geval zo dat hun
minderheidspositie hen niet in de mogelijkheid stelt om fundamentalistische en andere
radicale standpunten te verdedigen en/of op te leggen. Toch kunnen wij als hypothese
vooropstellen dat het radicalisme bij de moslimgemeen-
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schap in grote mate zal afhangen van de openheid van de gastgemeenschap. Hoe
geslotener die gastgemeenschap, hoe radicaler de levensbeschouwingen en hoe kleiner
de onderhandelings- en compromisbereidheid. En hoe sterker de uitsluiting, de
aanvallen op en de twijfels over de legitimiteit van de woordvoerders, hoe meer de
islam zich als de enige gesprekspartner gaat profileren en hoe minder
ruilmogelijkheden er zullen overblijven.

Besluit
Telkens als een integratieprobleem zich voordoet, moet er een ontsluiting van de
politieke arena plaatsgrijpen. De integratie van (ongeschoolde) arbeiders, van
Vlamingen of van katholieken/vrijzinnigen heeft telkens tot politieke debatten
aanleiding gegeven. De pacificatie van die maatschappelijke tegenstellingen was
slechts mogelijk door de betrokkenen zelf of hun afgevaardigden, bij
onderhandelingen en besluitvorming te betrekken. Wij zien niet in waarom dit ook
niet het geval zou zijn voor migranten... Of hebben migranten, zoals de vroegere
Afrikaanse gekoloniseerden, geen (politieke) emancipatie nodig? De ontsluiting van
het politiek systeem en de politieke participatie van migranten kunnen niet langer
worden uitgesteld.
In België bestaat er geen traditie - zoals in Nederland of in Groot-Brittannië - om
deze veranderingen gepland en procesmatig aan te pakken. De geschiedenis leert
echter dat dit zeer snel en vaak compleet onvoorbereid kan gebeuren. Wij kunnen
nu reeds vooropstellen dat het migrantenvraagstuk hoogstwaarschijnlijk eenzelfde
ontknoping gaat kennen... alleen weten wij niet wanneer dit zal gebeuren.
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Het grote verhaal zit in de kleinste details
Sarah Kirsch
Ludo Abicht
Een niet altijd overtuigend verhaal heeft ons een honderd jaar geleden geleid tot de
definitie van de poëzie als de allerindividueelste expressie, het geïnspireerde werk
van een ‘Müsser’, iemand die in Rilkes opinie niet anders kan dan zich in verzen
uitdrukken, in tegenstelling tot Aristoteles' ‘Könner’ of ‘vervaardiger’ (poiètès). We
kunnen ons niet zomaar uit die nog altijd neoromantische traditie bevrijden en dat
is bijzonder vervelend, wanneer we het hebben over een dichteres als Sarah Kirsch,
iemand die met haar twee voeten op de grond gestaan heeft in wat afwisselend het
Derde Rijk, de Duitse Democratische Republiek, de Bondsrepubliek genoemd werd
en nu het Herenigde Duitsland. Iemand die zich laat inspireren door ogenschijnlijk
cerebrale auteurs als Paul Celan, maar in haar eigen verzen met haar hele geest en
lichaam vrouw wil zijn. Iemand die jarenlang een overtuigd aanhangster van het
dialectisch materialisme was en toch de nodige afstand tegenover de dagelijkse
politiek wist te bewaren. Dichtkunst als uitdrukking van de allerindividueelste
ervaring. Jawel, maar dan met deze essentiële aanvulling, dat zo'n ervaring
noodzakelijk de ervaring van iemand is, en dat die iemand nooit in het luchtledige
leeft, wereldvreemd en boven de beslommeringen van de gewone burger verheven.
Daarop wil ik in deze kennismaking met de lyriek van Sarah Kirsch de klemtoon
leggen. Hier is een dichteres aan het woord die heel bewust in en met haar tijd en
omgeving leeft, en die juist vanuit deze concrete betrokkenheid haar vaak moeilijk
toegankelijke gedichten schrijft. Waarschijnlijk omdat ze, in Rilkes woorden, niet
anders kan. Als we erin slagen haar gedichten zo te begrijpen dat we er haar eigen,
uiterst persoonlijke verwerking van ook ons vertrouwde ervaringen in kunnen lezen,
krijgt haar lyriek de provocerende functie die zij erin heeft willen leggen.
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Kirsch en Duitsland: ooit eens gewetenloos gelukkig zijn
Op een dag zal ik gewetenloos gelukkig zijn, dan
zal het bericht me bereiken, ik weet niet
of het zomer is of waterige sneeuw, het kan zijn
dat ik aardappelen schil.

Het bericht, dat de oorlog voorbij is. Of de droom, dat het allemaal maar een spel is
geweest: ‘ze leven nog allemaal’. Alles, waarmee zij is opgegroeid, is misschien
anders geweest, niet zo onmenselijk en absurd. In werkelijkheid echter, heeft zij het
allemaal van dichtbij meegemaakt.
Ze werd geboren in 1935 in Limlingerode in het Harzgebergte als dochter
van een mechanicien. Plaats, tijd en sociale achtergrond legden van bij
haar geboorte al heel veel vast. Ze was tien jaar toen de oorlog voorbij
was. Het grootste deel van haar kleutertijd en lagere school bracht ze in
Naziduitsland door, haar middelbare schoolopleiding kreeg ze in een
marxistisch-leninistische staat. In die nieuwe arbeiders- en boerenstaat
werkte ze na haar Abitur een tijdlang in een suikerfabriek en ging dan aan
de universiteit van Halle eerst bosbeheer, daarna biologie studeren. Van
1963 tot 1965 kreeg ze een studiebeurs voor het ‘Johannes R. Becher
Literaturinstitut’ in Leipzig, waarna ze, op staatskosten, zich volledig aan
de poëzie kon wijden. Haar keuze voor de biologie was geïnspireerd door
de lectuur van Adalbert Stifter, in wiens romans de natuur een prominente
rol speelt. Het is een interesse die haar lyriek tot op vandaag zal
beïnvloeden. In 1958 trouwde ze met de auteur Rainer Kirsch, met wie ze
haar eerste gedichten publiceerde. Tien jaar later, in 1968, begon zij een
affaire met de dichter Karl Mickel, werd zwanger en liet zich van Kirsch
scheiden. Ze verhuisde naar Oost-Berlijn, schreef naast gedichten ook
kinderboeken en vertaalde Russische dichters zoals Alexander Block en
Anna Achmatova. In 1973 kreeg ze de Oostduitse Heinrich Heineprijs en
de Westduitse Petrarcaprijs. Ze was nu een van de gevierde dichters van
haar generatie in de DDR. Maar de realiteit liet haar niet met rust. In 1976
tekende ze, samen met 11 andere DDR-auteurs, protest aan tegen de
uitdrijving van de kritische protestzanger en dichter Wolf Biermann. Dat
kostte haar haar lidmaatschap van de SED, enkele maanden later werd ze
ook uit de schrijversbond gezet, waardoor ze alle staatssteun verloor. In
augustus 1977 vestigt ze zich voorgoed in de Bondsrepubliek. Daar bleef
ze actief in de oppositie tegen de kernbewapening en het militarisme. In
1983 verhuisde ze met haar zoon en haar nieuwe echtgenoot, de componist
Wolfgang von Schweinitz, naar Tielenhemm in Schleswig-Holstein. Zoals
veel emigranten uit de DDR bleef ze met een aantal vrienden als
bijvoorbeeld Christa Wolf en Gerhard Wolf in nauw contact en was ze,
jaren vóór de hereniging, een van die burgers die in geen van de twee
Duitse staten helemaal thuis konden zijn.
In haar eerste bundel, Gespräch mit dem Saurier (1965) staat het gedicht ‘Mond vor
meinem Fenster’:
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I.
Speel jij dit spel ook:
Ze leven allemaal
er was geen oorlog?
Ze zijn niet dood;
ze verkopen je
's morgens het brood
of ze komen je tegen
op straat en zeggen:
Mooi is het nu bij ons!
Of iemand toont je
in Praag de oude kerken...

II.
Zie de boeken
die we niet kunnen lezen,
omdat de aarde
hersens vrat, fosfoor baarde...
De dood hinkt door de grachten,
laat niemand in leven
Zie de ongeschilderde doeken geelzwaar koren
madonnablauw linnen,
la nature morte...
Peetvader Oorlog en peetvader Dood
op een kanon in het morgenrood
hebben de teerling geworpen.
Er zijn er zoveel dood
die geliefd zouden geweest zijn.

III.
Wanneer de maan geel voor het venster hurkt
in de zomernacht,
wanneer de maan geel voor het venster hurkt
in de koude nacht,
speel ik het spel: Ze leven allemaal
en er is nooit, nooit oorlog geweest,
ik ben niet alleen,
straal, maneschijn...
Speel ik het spel.

De oorlog is voorbij, maar niets is meer als vroeger. En hoewel zij als adolescente
actief meegewerkt heeft aan de opbouw van een nieuw, rechtvaardiger en
internationalistischer Duitsland, komt het thema van de scheiding tussen Oost en
West onvermijdelijk in haar werk terug. ‘Fahrt II’ uit Landaufenthalt (1967) is een
bijna idyllische reis door haar ‘klein, warmtegevend land’, een evocatie van de vier
seizoenen. Maar ook deze idylle heeft haar grenzen:
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De rit wordt sneller op weg naar de rand van mijn land
ik kom aan de zee aan de bergen of
slechts krassende draad door het bos, daarachter
spreken de mensen wel mijn taal, kennen ze
de klachten van Gryphius net als ik
hebben ze dezelfde beelden op televisie
maar de woorden
die zij horen die zij lezen, dezelfde beelden
zullen tegenover de mijne staan, ik weet en zie
geen weg die mijn snuivende trein
door de draad voert
helemaal vooraan de blauwe diesellocomotief

Meestal is de verwijzing naar de ‘politiek’ veel subtieler. Een rustig zomertafereel
wordt nauwelijks onderbroken, maar wie met deze poëzie vertrouwd raakt, kan er
niet naast lezen. In 1976, toen Sarah Kirsch al volop in een polemiek met de
autoriteiten verwikkeld was en de breuk met het regime dreigde, publiceerde ze
Rückenwind. Het zou haar laatste DDR-bundel worden. Hieruit als voorbeeld ‘Im
Sommer’:
Dunbevolkt het land.
Ondanks reusachtige velden en machines
liggen de dorpen slaperig in
buksboomtuinen; de katten
treft zelden een steen.
In augustus vallen er sterren.
In september blaast men voor de jacht.
Nog vliegt de grauwe gans, wandelt de ooievaar
door onvergiftigde weiden. Ach, de wolken
als bergen vliegen ze over de wouden.
Wanneer men hier geen krant krijgt
is de wereld in orde.
In de ketels vol pruimenmoes
weerspiegelt zich mooi het eigen gezicht en
vuurrood lichten de velden.

Dokter Luther en de melkman
De afkeer van de oorlog en de droefheid om de verdeling van Duitsland hebben het
werk van Sarah Kirsch niet zo diep getekend als de herinnering aan de
jodenvervolging en de Holocaust. Joodse vrouwen en meisjes werden door de Nazis
gedwongen, hun ‘arische’ voornamen te ruilen voor een joodse naam. Zij, de
niet-joodse Ingrid Kirsch laat zich na de oorlog Sarah noemen: alleen al door haar
naam wil
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ze getuigen van de nog steeds niet verwerkte gruwel. Het was een uitdaging en een
programma. In beide Duitslanden immers wilde men de gruwel zo snel mogelijk
vergeten: in de DDR werd vooral de nadruk gelegd op de vervolging van de
communistische verzetslieden, in de BRD bleef de judeocide lange tijd onbesproken
en onverwerkt. Met haar poëzie wil Sarah Kirsch tegen deze gevaarlijke verwaarlozing
van de noodzakelijke herinneringsarbeid ingaan. Haar eerste bundels staan vol
gedichten die meestal indirect naar die periode uit de geschiedenis verwijzen. Het
zijn geen schuldbelijdenissen of aanklachten, maar pogingen om het onuitspreekbare
gezegd te krijgen. Zo brengt ‘Orgelmusik oder Doktor Luthers Kutschfahrt’ uit
Landaufenthalt een ongewoon scherpe correctie op het in beide Duitslanden gangbare
beeld van de grote hervormer en humanist. Hier treedt de vrome Luther met geweld
op tegen de opstandige boeren die nochtans in hem geloofd hadden. De Luther ook
van vreselijke geschriften als Von den Juden und ihre Luegen (1543) die later
mijlpalen geweest zijn op de lange mars van het antisemitisme. De aanval wordt nog
sterker door het gebruik van bekende Lutherteksten. Zo bijvoorbeeld, wanneer de
Doktor na gedane arbeid naar de stad terugkeert:
da steht ein fest bemaltes Haus
es wird uns nicht versinken.

Slechts één keer behandelt ze de Holocaust uitdrukkelijk: in het gedicht ‘Legende
ueber Lilja’, een reactie op het bekende Auschwitzproces van 1965 in Frankfurt/Main.
Toen Peter Weiss in zijn aangrijpend oratorium Die Ermittlung hetzelfde proces
behandelde, deed hij niets anders dan de woorden van aanklagers en getuigen letterlijk
citeren: geen metaforen waren immers sterk genoeg. Kirsch doet hetzelfde. Zij vertelt
het lot van Lilja, een gevangene die weigerde medegevangenen bij de kampleiding
aan te geven en daarom vermoord werd. Omdat de getuigenissen na meer dan twintig
jaar niet tot in de laatste details overeenstemmen,
lieten de rechters van Frankfurt in het jaar 1965 uitvaardigen
dat hier duidelijk
legenden verteld werden dit punt
moet uit de aanklacht worden geschrapt.

De bittere ironie zit in de laatste verzen: ‘wij komen hier niet meer uit / wij hebben
teveel gezien’. Dat slaat zowel op de toestand in het kamp als op het proces en, ruimer
genomen, op de onwil om de waar-
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heid onder ogen te zien.
Wellicht haar sterkste gedicht over de judeocide is ‘Der Milchmann Schäuffele’
(Landaufenthalt), dat ik hier nagenoeg in zijn geheel wil citeren.
De melkman Schäuffele uit Böhmen
rijdt in een kleine kar die is als een huis
als het regent wordt hij niet nat slechts als hij stopt
drupt water van zijn hoed, hij geeft
overvloedig in emailpotten buikige glazen
Schäuffele heeft een klok en een riem eraan
komt hij hoort men het duidelijk
Schäuffele
wat voor een paard heb je?
Ik denk een appelschimmel zegt hij
's morgens
de witte melk 's namiddags omdat ik tijd heb geen gezin
help ik op de andere kar rijd ik die gestorven zijn
Schäuffele
Je krijgt twee soorten toom een
blauwe schort die naar kaas ruikt
een zwarte jas omdat men kleur bekennen moet en
een ronde glanzende hoed daar hangt
een wolkje wierook aan
al goed
zegt de melkman hoewel
de wierook me weinig zint hij kruipt
op de kleine melkkleurige kar
telt de kannen de kazen de
stukken boter met de mooie hoeken neemt de teugels kijkt op
o zegt hij vanonder het dak dat is belangrijk waar
rijd ik heen op jouw papier, naar voren de tijd of terug
wat gebeurt er dan met mij? Schäuffele
indien we een reden hadden om je recht vooruit te laten rijden - er is
geen uitzondering voor jou en het paard, Schäuffele rij
voorzichtig dat
je de melk niet morst!
wat ik kan doen
zou zijn, je een gezin te geven een goede vrouw een kleinkind
asjeblief zegt hij
alleen
is de rit al erg genoeg
zo rolt hij
de straat af geeft melk in emailpotten buikige kruiken
het paard stapt traag vanwege de melk, het stapt
met gebogen kop van de namiddagtaak
de toom is rood de toom is zwart
Schäuffele
zullen ze de kar stukslaan het trekpaard blind maken, weldra
zal veel melk worden gemorst door hen
aan wie hij er overvloedig van gaf in de regen
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De toon en enkele beelden verwijzen uitdrukkelijk naar ‘Todesfuge’ van Paul Celan.
En toch is het een heel ander gedicht, indrukwekkend door de terughoudendheid.
Kirsch suggereert zonder aan duidelijkheid te verliezen. Ze schetst, maar we krijgen
een scherp afgelijnd beeld in ons hoofd. Opvallend is hier ook de dialoog tussen
Schäuffele en de auteur en de vraag, hoe je die tragedie en dat onuitsprekelijke,
massale leed in een gedicht kunt weergeven. Een typisch Verfremdungseffect dat de
lezer in het gesprek betrekt, want ook de auteur heeft geen bevredigend (literair)
antwoord. Het einde is een ondanks alle nuchterheid emotionele vaststelling: de
joodse, of beter de Jiddische cultuur in Europa zal worden uitgeroeid in een beeld
dat eerder herinnert aan een pogrom dan aan de technologische pretenties van de
uitroeiingskampen. Daardoor wordt een eeuwenlange periode uit de geschiedenis
weggewist. Ook Kirsch kan die periode met haar werk niet terugbrengen, ‘er is geen
uitzondering voor jou en het paard, Schäuffele’. Al wat ze kan doen is ervoor te
zorgen dat de slachtoffers en diegenen die ‘veel melk gemorst hebben’ niet zo vlug
vergeten worden. Ze kan Schäuffele en zijn kar onmogelijk terugvoeren naar betere
tijden, maar ze kan het de lezer wel even verdomd ongemakkelijk maken.
Het is echter een verre van comfortabele positie voor de dichter zelf. In ‘Hirtenlied’
(Landaufenthalt) worden bijbelse en literair-filosofische motieven, van de Kabbalah
tot Heidegger, vermengd om de opdracht van de auteur als ‘Hirte’ te beschrijven.
Niet slechts een ‘Hirte des Daseins’, maar iemand die op de vier elementen moet
passen als op een lastige kudde.
Ik knoop me aan bomen vast lig onder stenen
strooi ijs in mijn hemd ik snijd
mijn oogleden af zo blijf ik wakker

Het is eerder het beeld van de gedreven profeet dan dat van de ‘poète maudit’, de
albatros die door de kleinburgers wordt uitgejouwd. Kirsch veroordeelt niet, ze dwingt
zichzelf en de anderen tot een vaak pijnlijke introspectie, ze doorprikt de idylles
waarin ze zich wat graag terugtrekt, ze is er in geen geval van overtuigd dat alleen
de kunst, ‘einzig das Lied ueberm Land’ (Rilke) volstaat om de vraag te
beantwoorden, hoe het zo ver is kunnen komen. Te beantwoorden, of weg te moffelen?
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Don Juan komt 's morgens
Uit het voorafgaande moge blijken dat we de poëzie van Sarah Kirsch onmogelijk
tot de zogenaamd private sfeer van ‘het persoonlijke’ kunnen herleiden. Als auteur
en burger van verschillende Duitslanden was en is ze actief bij alle belangrijke
politieke debatten betrokken, maar ze heeft ook haar vrouw-zijn niet buiten haar
werk gehouden. Haar gedichten zijn heel bewust vanuit haar concrete situatie
geschreven: die van een vrouw in een tijdperk en een cultuur waarin ‘der kleine
Unterschied’ nog steeds enorme gevolgen heeft.
In Zaubersprüche (1974) staat het gedicht ‘Sieben Häute’, een titel die jammer
genoeg onvertaalbaar is, omdat het hier zowel gaat om de schillen van een ui als om
de huid waarmee we een ander aanraken of uitsluiten.
De ui ligt witgeschild op de koude kachel
Ze glanst vanuit haar binnenste huid ernaast het mes
De ui alleen het mes alleen de huisvrouw
Liep wenend de trap af zo had de ui
Haar toegetakeld of de positie van de zon boven het huis naast de deur
Indien ze niet terugkeert indien ze niet vlug
Terugkeert vindt de man de ui murw en het mes aangeslagen.

Een realistisch stilleven, dat vol geweld en dreiging steekt. Zeven schillen, en zeven
regels, waar elke regel de situatie verder ontwikkelt. De vrouw schilt de ui met een
mes, maar de ui verdedigt zich en treft de vrouw. Is de ‘zon boven het huis van de
buren’ iets meer dan een te scherp licht? Is het wenen alleen maar het gevolg van de
geschilde ui? En waarom zou ze niet vlug terugkeren en het huiswerk hervatten? Het
zijn allemaal vragen die in deze zeven regels zitten en die naar de dreiging van het
einde leiden, een beeld van verval en mislukking. Kirsch wijkt geen moment af van
de realiteit. Alles wat hier staat moet om te beginnen letterlijk begrepen worden, het
gedicht hoeft niet als een soort sleuteltekst te worden gelezen, een directe
autobiografische verwijzing. Wel wordt hier kennelijk iets belangrijks gezegd over
de relatie, iets dat we zonder moeite kunnen aanvoelen. Net als in haar gedichten
over de geschiedenis of de Holocaust werkt ze hier met op het eerste gezicht
onschuldige taferelen, die dan heel subtiel een andere betekenis krijgen, zonder dat
de associatieketen of het beeldveld geweld wordt gedaan.
De meeste van haar gedichten over de vrouw-man-relatie gaan over het
problematische ervan. Maar af en toe slaagt zij er ook in de zaak
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anders voor te stellen. Bijvoorbeeld in ‘Don Juan komt 's morgens’ uit Zaubersprüche:
Don Juan komt 's morgens
Zo schreef hij in het telegram wat
Me deed nadenken ik had de maan
In mijn plannen betrokken en fonteinen nu bleef
Er niet veel tijd niet eens mijn ogen
Groter verven mijn voeten niet wassen
Ik stond waar ze begint de stad zag hem
In een waaiende jas op een renfiets
De witte sjaal van zijn schouder fladderen
Dichterbijbrengen de lippen gesprongen en diep
Lagen zijn ogen ik vroeg hem
Waarom hij zo vroeg was beslist later
Een afspraakje met een schoonheid
Kom nou onzin hij plaatste zijn fiets
Schuin in de lucht hij nam zijn hoed af
Legde ons beiden in het gras dat rondom
Weelderig begon te worden wond metalen
Vogels op die begonnen te zingen
Dat het kletterde variaties
Op een thema van Mozart ik ken dat
Zei hij en alle platenspelerCombinaties Schoenberg en
Ik zal je nu dat wordt echt goed

Een erotisch gedicht om jaloers op te worden. Ondanks de lichtvoetige toon en de
enjambementen die het ritme opjagen heeft het iets van de vreugde van het Hooglied.
Gewoonlijk loopt het anders af, en in talrijke gedichten vervloekt ze de trouweloze
partner: ‘Je poriën / zijn totaal verstopt en versleten: vernemen / De simpelste dingen
niet meer (‘Fluchformel’). Of haar eigen onmacht om een relatie in stand te houden:
‘Het is een vroege herfstdag van vorige zomer. / Ik zal heel oud worden en Sascha
vergeten’. Met als resultaat een eenzaamheid, waartegen ze zich verweert:
Niemand heeft me verlaten
Niemand heeft me het huis getoond
Niemand heeft een steen opgepakt
Doodslaan wou niemand mij
Allen spreken me aan.

Soms wordt ze sarcastisch, vooral wanneer zij het over de sleur van het traditionele
huwelijk heeft, zoals in het gruwelverhaal ‘Hij vertelt me onopzettelijk in de winter’,
over een kerstavond, ‘de zevende al’, waarop een kerstpaar ruzie maakt over een los
haar dat naast de kerst-
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kalkoen ligt. De man neemt het beest op en slaat zijn vrouw dood. Daarna eet hij een
beetje treurig en alleen zijn kerstdiner, realiseert zich dat zijn vrouw van nu af aan
nutteloos in de keuken ligt en zet ze buiten in de tuin:
Omdat ze met doeken behangen was, een vogelschrik,
hield ze het uit tot eind februari.
De man had het voorval vergeten, toen ze kwamen
in zijn huis gezeten.

Een Moritat, zoals die vroeger op de markt gezongen en van commentaar voorzien
werd. Een aanval ook tegen de sleur van de klassieke relatie die de vrouw
ondergeschikt houdt. Met dezelfde vrijmoedigheid verzet ze zich in ‘Bericht uit
Lesbos’ tegen diegenen die geloven dat elke bewuste vrouw alleen als lesbienne
authentiek kan leven en liefhebben:
Niet houd ik van het niets dat bij ons heerst
Ik zag de tak waarmee ik me kon houden
Aan het andere geslacht van nu af aan
Houd ik niet van ronde wangen als eergisteren
's Nachts rust een baardig man op mijn bed

Daarin verraadt Sarah Kirsch haar Oostduitse afkomst. Ze komt uit een sociale en
politieke orde waar vrouwen hun evenwaardige plaats in de maatschappij
vanzelfsprekend vonden, en zich daarom moeilijk in de mentaliteit van de westerse
feministen konden inleven. Toch moet ook zij erkennen dat haar ervaring grondig
van die van haar mannelijke collega's en vrienden verschilt. Ze schrijft over
zwangerschap, over het leven van vrouwelijke auteurs als Annette von
Droste-Huelshoff en vooral Bettina von Arnim, over vruchtbaarheidssymboliek in
natuur en cultuur. Een sterk voorbeeld hiervan is ‘Winterpromenade’ uit de latere
bundel Katzenleben (1984), waarin een parallel getrokken wordt tussen een
doodgewone koestal, de stal van Bethlehem en de eredienst in het algemeen:
Het overweldigde angstige pasgeboren kalf
De stammoeder de godsmoeder het bloed
Scherp van de stenen gespoeld witte stromen
In de hoogte kloppen door glazen buizen
Motorengeruis Melkketelklokken
Monnikengezang storm gooit zich tegen de deuren.
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Elders verbindt ze het thema ‘vrouw’ met andere themata uit haar werk: de natuur,
de herinnering, de oorlog. Zoals in het korte ‘Selbstmord’ (Zaubersprüche):
Bij haar lag het echter aan de familie
Ze woonden vroeger bij het moeras
Bij de grootmoeder viel regelmatig
Een portret van de muur wanneer weer eens
Een zoon was gevallen

Van katten en kosmos
De gedichten die Kirsch publiceerde tussen 1977, het jaar van haar vertrek uit
Oost-Berlijn, en vandaag, lijken op het eerste gezicht vooral natuurgedichten te zijn.
Alsof ze van de politiek is overgegaan naar de ecologie, die nu in de Bundesrepubliek
in het centrum van de progressieve activiteit is geraakt. Biografisch valt dat samen
met de verhuizing naar Schleswig-Holstein, dat haar herinnert aan het Oostduitse
Mecklenburg. Haar opleiding in bosbeheer en biologie heeft haar een gedetailleerde
kennis van de natuur bijgebracht. Maar deze latere natuurlyriek is niet los te koppelen
van de poëzie die we tot nog toe hebben leren kennen. Ze is niet alleen in dezelfde
meeslepende, ritmische stijl geschreven, maar krijgt ook een even ruime, zo niet nog
ruimere dimensie dan die we in haar historische en politieke gedichten vonden. Het
is ook dezelfde auteur van de enthousiaste, of ironisch-nuchtere liefdesgedichten die
hier aan het bekende genre van de natuurpoëzie een eigen interpretatie geeft. In
‘Anfang des Tages’ (Katzenleben, 1984) verandert het vredige beeld van een ochtend
op het land pas tegen het einde van het gedicht:
De serrebloemen glanzen in
De schemerige gang, achter de rug van het huis
Viert de ochtendlijke heel frisse zon
Maartorgieën de oude is toch door de
Winter geraakt versiert zich met geloof
Liefde hoop de kroon prikkelt vogels
Tot lawaaimaken ze slepen halmen storten
En stijgen en katten zweven na
De mol begint zijn eenzame arbeid
Oude vrouwen gaan de tuinen in ze tellen
Bloemen verdrijven kippen strijken putten glad
Zijn heel tevreden boven de aarde wanneer ze
Aan de mannen denken die reeds aan de rand
Van het dorp aangekomen zijn in doodskisten.
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Een doorlopend verhaal waarbij de lezer zelf voor adempauzen moet zorgen. De
beelden volgen elkaar op en langzaam verandert de onschuldige beschrijving van de
ochtendlijke bedrijvigheid in een schitterende zin die helaas moeilijk te vertalen valt:
‘Sind sehr zufrieden ueber der Erde’. Normaal zou hier staan: ‘Ueber die Erde’, maar
de verandering van naamval en dus ook van betekenis wordt pas duidelijk achteraf.
De verwijzing naar oude vrouwen die gewoonlijk hun mannen overleven, maar ook
een herinnering aan de oorlog, die zoveel vrouwen als weduwen achtergelaten heeft.
Geen sentimentaliteit of kerkhofblommen, eerder een uitdagende vaststelling van
overlevenden die van plan zijn nog actief van de rest van hun leven te genieten, zoals
de oude zon de winter overleeft.
Taaiheid komt in deze natuurgedichten vaak voor. In onkruid en gras, in mensen,
maar meestal in de katten die door dit hele oeuvre lopen alsof ze er thuishoren. Neem
bijvoorbeeld ‘Katzenleben’, het titelgedicht van de bundel:
Maar de dichters houden van de katten
De niet te controleren zachte
Vrije die de novemberregen
Op zijden zetels of in vodden
Verslapen verdromen stom
Antwoorden zich schudden en
Verder leven achter het jachthekken
Wanneer de bezeten buren
Nog steeds autonummers noteren
De bewaakte in zijn vier muren
Al lang de grenzen achter zich liet.

In een wereld van achterdocht, politiemaatregelen en grenzen, die Sarah Kirsch al
vanaf haar geboorte schijnt te achtervolgen, symboliseert de vrije kat, ‘die geen baas
heeft’ een stukje dichterlijke anarchie in een natuur die door de sociale en politieke
krachten belaagd wordt. Wanneer in ‘Waldstueck’ de zon opgaat:
Wat ze aan de dag brengt gebarricadeerde
Bossen afgebroken hutten in het struikgewas
De tranen van de demonstranten geen gras
Groeit er wordt beton op gelegd.

De meeste gedichten zijn echter niet zo expliciet, al vervalt Kirsch nooit in een
nostalgie voor de ongerepte natuur en het dorpsleven van weleer. Zij beschrijft de
realiteit zo precies mogelijk, vanuit haar eigen ervaringen, ook wanneer ze zich op
de achtergrond houdt. Het is een bewust subjectieve natuurlyriek, zonder enige
sentimentaliteit:
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Wanneer de betovering vermindert de vorst
Even pauseert krachten opdoet de weiden
Bijna als in de zomer liggen de sneeuw
Een smerige rest is op glanzende vijvers
Smeltwater ligt het dorp
Zijn staldeuren opent de voorjarige kalveren
Een middag lang mogen draven en het rondom
Naast mest koestal en maïshopen ruikt

Zo begint ‘Tempus hibernum’ heel realistisch, en zo zijn de meeste gedichten uit
Katzenleben. Het is de weinig toeristische blik van iemand die het hele jaar door op
het land woont en zich ondanks haar afkomst en beroep als een van de dorpsbewoners
gaat voelen. Tegelijk is zij er zich van bewust dat dit landleven en de omringende
natuur onmogelijk een vluchteiland kunnen vormen. Ze tekent de bomen, de
veldmuizen, de tractoren en al het onkruid - een term die Kirsch beslist nooit zal
gebruiken - als iets waardevols in zichzelf en dat haar een milieu geeft waarin ze
zich beter en vooral echter voelt dan in de grote stad. Soms is het contact met de
natuur bijna idyllisch, als in ‘Lamento’: ‘Zonnebloemen en maïs / kloppen me op de
schouders / het kind loopt in mijn schoenen / boven de wolken verheven’. Soms is
het minder comfortabel: ‘De koeien pulkten aan het magere gras / En hoestten met
menselijke stem / De kat was zwanger een hard leven / Tekent zich af vóór vallende
blaren’. Meestal aanvaardt ze echter de realiteit van haar landelijke omgeving. Typisch
is bijvoorbeeld het einde van ‘Tempus hibernum’:
Wanneer (...) boomruïnes
Onder woedende wolken vagabonderen
De zwarte zielen van kraaien
Opvliegen in de wind wanneer het leven
Dus eentonig triest is en vulgair
Onder onvriendelijke sombere mensen ben ik
Blij in doodgewoon landschap.

Waarbij de uitdrukking ‘landläufige Gegend’ wel te vertalen is, maar de pointe ervan
afgestompt wordt; alsof poëzie ooit echt compromisloos in een andere taal kon worden
omgezet.

Het grote verhaal zit in de kleinste details
Steeds was er toevlucht
Of in het hiernamaals
Of wel in grote gedachten
(Schneewärme)
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In haar voorlopig laatste bundel uit 1989, Schneewärme, heeft Sarah Kirsch het over
de grote verhalen waarmee de godsdienst, de metafysiek of de wereldbeschouwingen
een antwoord beloofd hebben dat haar nooit heeft bevredigd. Zij leeft nu al meer dan
twaalf jaar in ‘Wolfsland’ de Bundesrepublik en de westerse consumptiemaatschappij.
Intussen heeft dat ‘Wolfsland’ ook haar vroegere geestelijke heimat opgeslokt en
voelt het zich opnieuw heer en meester over de mislukte boeren- en arbeidersstaten
van Oost-Europa. Ook dat is geen echte oplossing: ‘de aardklomp / Is onderweg in
vrije val’ (‘Krähengeschwätz’) en zij heeft te veel beleefd en geschreven om zich
daarover geen zorgen te maken. Ze kan zich niet in haar poëzie of haar Noordduitse
landschap terugtrekken en het nieuws als een sneeuwstorm buiten de deuren en
vensters van haar bestaan houden. Wat ze wél kan doen, is het enige wapen gebruiken
dat haar gebleven is.
Gaandeweg nemen de korte teksten toe, kleine beelden die het effect hebben van
zen-tekeningen, momentopnamen die auteur en lezers tot mediteren aanzetten: ‘Het
is mooi boven de dingen te staan / Wanneer de vloed stijgt / Deze troebele nevel van
jaren / Al deze jaren vol nevel’ (‘Begrenztes Licht’). Ook hier is geen sprake van
vlucht of cynisme, of van een fin-de-siècle stemming na al de ontgoochelingen van
de bijna voorbije eeuw. Het is een verstilde poëzie, die aanspreekt omdat ook hier
geen katharsis wordt aangeboden - daarin is ze haar vorming door Brecht trouw
gebleven -, maar een uitnodiging tot mee ervaren, mee zich verwonderen. Als we
het geduld maar kunnen opbrengen om alle details zodanig te beklemtonen dat we
ervaren dat de waarheid misschien toch niet zo ‘im Ganzen’ steekt als wij, en ook
Ingrid-Sarah Kirsch zelf, nu al twee eeuwen lang gedacht hebben:
(...) en ik telde
Neventakken van de vierentwintigste graad
De wereld bestond uit details
Je moest precies onderscheiden
Welk overgebleven blad
Heel weinig zich voor of achter
Een ander blad bewoog.
(‘Sanfter Schrecken’)
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Teksten van Sarah Kirsch
Gespräch mit dem Saurier (Sarah und Rainer Kirsch), 1965
Landaufenthalt, 1967
Die Pantherfrau, 1973
Zaubersprüche, 1973
Rückenwind, 1976
Drachensteigen, 1979
La Pagerie, 1980
Erdreich, 1982
Katzenleben, 1984
Irrstern, 1986
Allerlei-Rauh. Eine Chronik, 1988
Schneewärme, 1989

Literatuur over Kirsch
Barbara Mabee, Die Poetik von Sarah Kirsch. Erinnemngsarbeit und
Geschichtsbewusstsein, Rodopi, Amsterdam, 1989.
Text und Kritik, Heft 101, Januar 1989, Göttingen.
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Mentaliteitsgeschiedenis tussen droom en daad
Toon van Houdt
Geschiedenis is de geestelijke vorm waarin een cultuur zich rekenschap geeft van
haar verleden, zo schreef Johan Huizinga1. Die cultuur is voortdurend in verandering,
wijzigt dus ook steeds haar kijk op dat verleden: nieuwe vragen dringen zich op,
nieuwe methodes vinden ingang. Geschiedenis is een kind van haar tijd.
In een ophefmakend artikel van 1960 lanceerde de mediëvist Georges Duby de
term ‘mentaliteitsgeschiedenis’2. De teneur van zijn bijdrage was duidelijk: de historici
werden dringend verzocht meer aandacht te besteden aan de gedachten- en
gevoelswereld van groepen en samenlevingen in het verleden. Maar een nauwkeurige
omschrijving en een welomlijnde methodologie van deze nieuwe discipline werden
niet gegeven. Wat is mentaliteitsgeschiedenis? Wat beoogt zij, hoe gaat zij te werk?
Waarom werd zij juist in 1960 ‘gedoopt’? Is zij ondertussen zichzelf gebleven of is
ze van gedaante veranderd? En bovenal: heeft zij een toekomst? In dit artikel willen
we kort enkele krachtlijnen en knelpunten van de mentaliteitsgeschiedenis schetsen.
Zo illustreren we dat ook mentaliteitsgeschiedenis een kind van haar tijd is en hopen
we aan te geven hoe zij een kind van haar tijd kan blijven.

Een geschiedenis van mensen
Dada en pop art verhieven gewone gebruiksvoorwerpen tot kunst, terwijl onder
invloed van de antropologie het begrip ‘cultuur’ verruimd werd tot alle uitingen van
de levenswijze van een groep of volk - lichaamscultuur en seksualiteitsbeleving niet
uitgezonderd. De traditionele tegenstelling tussen cultuur en natuur vervaagde. Van
meet af aan stelde de mentaliteitsgeschiedenis zich tot doel dat vage maar
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ruime grensgebied te exploreren waar het biologische en het mentale, natuur en
cultuur elkaar overlappen.
‘Wat maakt het uit hoe we er in de spiegel of in onze eigen ogen denken uit te
zien? Dat verandert werkelijk niets. Want net zo min als we aan onze lichaamsbouw
een elleboog of een hand kunnen toevoegen, zijn we in staat ons uiterlijk te
veranderen’. Deze moraliserende kijk van de jezuïet Joannes David (Kortrijk, 1546
- Antwerpen, 1613) wordt door de mentaliteitsgeschiedenis gelogenstraft. Die leert
dat het uiterlijk van de mens niet alleen beheerst wordt door zijn genen, maar evenzeer
een door en door cultureel gegeven is. Van in de oudheid hielden mensen er bepaalde
schoonheidsidealen op na, die zij zo goed en zo kwaad als dat ging probeerden te
benaderen door hun lichaam minder of meer geweld aan te doen. De geschiedenis
van het vrouwelijk uiterlijk, vanaf de middeleeuwen tot vandaag de dag, vertoont
een brede, gelijkmatige en haast voorspelbare golfbeweging van dik en dun, van
stevig en slap, van stijf en lenig, van blank en bruin. Wat doorging als het ideaal van
schoonheid in de ene tijd, vond een volgende periode ronduit lelijk3.
Uit dit voorbeeld blijkt dat de mentaliteitsgeschiedenis de ‘naakte’ mens wil
bestuderen, zijn lichamelijkheid en de ontwikkeling daarvan in relatie tot de
natuurlijke en culturele omgeving. Bij voorkeur bestudeert zij het domein van
conceptie en geboorte, kinderjaren en jeugd, man-vrouw-relatie, ouderdom en dood.
Mentaliteitsgeschiedenis biedt een geschiedenis van de mens, en die is alledaags en
anoniem, kent geen namen of gezichten, scheert arm en rijk, keuter- en letterboeren
waar mogelijk over één en dezelfde kam. Antropologische geschiedenis is
‘democratische’ geschiedenis.
‘Mort saisit sans exception’ (Villon). In het aanschijn van de dood zijn we allemaal
gelijk, sommigen meer dan anderen. We hebben allemaal het levenslicht gezien en
gaan allemaal vroeg of laat dood. Maar wat voor een leven we leiden, hoe we dat
ervaren, of we vroeger dan wel later doodgaan en hoe we tegenover die dood staan
wordt mede bepaald door onze biologische en maatschappelijke situatie, door het
feit dat we man of vrouw, rijk of arm, letterboer of keuterboer zijn. De
mentaliteitshistoricus geeft de humanist en veelschrijver Puteanus (Venlo, 1574 Leuven, 1646) meer dan gelijk, wanneer die stelt:
‘Eén mens toont je alle mensen, alle mensen zien er eender uit. Elkeen
wordt geboren, elkeen wordt grootgebracht, leeft en sterft. Eén leven,
verschillend le-
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venslot. De één kent voorspoed, de ander tegenslag; de één is opgewekt,
de ander somber; de één leeft lang, de ander kort. Variatie te over: men
leeft in rijkdom of in armoe, in ellende of in genot, geëerd of veracht’4.
Mentaliteitsgeschiedenis zal het graag opnemen voor de vrouw, de arme, de
keuterboer, kortom voor al die groepen en categorieën van mensen die op een of
andere manier gemarginaliseerd, verdrukt, monddood gemaakt werden en worden.
Mentaliteitsgeschiedenis is dus niet alleen ‘democratisch’ zij is ook geëngageerd.
Zo zij de maatschappij al niet wil verbeteren - die taak valt strikt genomen buiten
haar bestek -, dan stelt ze in elk geval de actuele problemen scherper door ze in hun
historische context te plaatsen. De contestatie van de jongeren en de ‘seksuele
revolutie’ van de late jaren '60, de vrouwenbeweging van de beginjaren '70 en het
fenomeen van de jeugdsubculturen en de demografische veroudering sinds het vorig
decennium hebben de mentaliteitsgeschiedenis in het brandpunt van de belangstelling
geplaatst.
In 1960 ‘ontdekt’ Philippe Ariès - ongeveer gelijktijdig met de Nederlandse
psycholoog en metableticus Jan-Hendrik van den Berg - het kind als object van
historisch onderzoek. In 1982 redigeert Ariès samen met de seksuoloog André Béjin
de verzamelbundel Sexualités occidentales, waarin o.a. een bijdrage van Jean-Louis
Flandrin verscheen. Deze laatste startte in 1970 zijn breed opgezette onderzoek naar
de seksuele gedragingen en attitudes van de westerse mens vanaf de vroege
middeleeuwen tot in de 19e eeuw. In 1977 tenslotte verschijnt van Ph. Ariès L'Homme
devant la mort, een geschiedenis van duizend jaar sterven, begraven, rouwen en
gedenken5. Dat ik voor de drie vermelde thema's telkens naar Philippe Ariès verwijs,
is geen toeval: op al deze terreinen speelde hij de rol van voortrekker. Dat hij geen
professionele historicus was, maar een bioloog en specialist in informatica is evenmin
een toeval: ‘amateurs’ in de goede zin van het woord blijken soms beter dan
beroepshistorici te beseffen dat geschiedenis de vorm zou moeten zijn waarin een
cultuur zich rekenschap geeft van haar verleden.

Een kritiek van de westerse beschaving
De dekolonisatie bracht ons bepaald onzacht aan het verstand wat de antropologie
al een tijdje voorhield: het westerse beschavingspatroon kan niet probleemloos
‘geëxporteerd’ worden naar vreemde volkeren, die er vaak een totaal andere
levenswijze op nahouden en deze niet zelden met hand en tand verdedigen.
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Mentaliteitsgeschiedenis doet zich voor als een ‘inwendige’ antropologie. Zoals deze
laatste ons leefpatroon bekritiseert door toetsing aan niet-westerse beschavingsvormen,
zo wil de mentaliteitsgeschiedenis de tirannie van het heden doorbreken door een
kritische vergelijking met het verleden. Studie van de geschiedenis toont aan dat er
geen enkele dwingende reden is waarom wij zo en niet anders denken, voelen en
handelen. In vroegere tijden hebben mensen niet beter of slechter, maar wel heel
anders geleefd dan wij. Aliam vitam, alios mores (Terentius). Andere tijden, andere
mensen (W. Zeegers).
‘De dingen’ - onze dingen, onze gedragingen en opinies, waarden en normen blijken veelal minder evident, tijdeloos en universeel dan we geneigd zijn te geloven.
Vaak menen we ons in de mens van vroeger te herkennen. We verliezen daarbij te
gemakkelijk uit het oog dat zijn gedragingen en opvattingen bepaald werden door
een code die grondig van de onze verschilde. Freud bracht aan de hand van concrete
(taal-)daden het persoonlijk onderbewuste van zijn patiënten in kaart en de Saussure
reconstrueerde via de parole de verborgen wetten van de langue. Op analoge wijze
tracht de mentaliteitshistoricus het duurzame psychische substraat van het denken,
voelen, spreken en handelen van mensen in een voorbije cultuur - kortom: hun
collectief onderbewuste - te achterhalen. De dingen zijn dus niet wat ze lijken: de
schone schijn verhult een diepere, fundamentelere werkelijkheid. En daar is het de
mentaliteitsgeschiedenis nu juist om te doen.

C. Plinius Calpurniae suae s.
Incredibile est quanto desiderio tui tenear. In causa amor primum, deinde
quod non consuevimus abesse. Inde est quod magnam noctium partem in
imagine tua vigil exigo; inde quod interdiu, quibus horis te visere solebam,
ad diaetam tuam ipsi me, ut verissime dicitur, pedes ducunt; quod denique
aeger et maestus ac similis excluso a vacuo limine recedo. Unum tempus
his tormentis caret, quo in foro et amicorum litibus conteror. Aestima tu,
quae vita mea sit, cui requies in labore, in miseria curisque solacium. Vale.
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Plinius groet zijn vrouw Calpurnia
Je kunt niet geloven hoezeer ik je mis. De reden daarvan is allereerst mijn
liefde en dan het feit dat we niet gewend zijn gescheiden te leven. Daarom
lig ik een groot deel van de nacht wakker, steeds met jouw beeld voor
ogen, en daarom dragen mijn voeten me (dragen is inderdaad het juiste
woord) op klaarlichte dag, op de uren dat ik je gewoonlijk kwam bezoeken,
als vanzelf naar je vertrekken. En daarom verlaat ik steeds weer bedroefd
en terneergeslagen, als een afgewezen minnaar, je kamer, wanneer ik die
leeg aantref. Enkel dan ben ik vrij van die kwelling, wanneer ik me op het
forum afmat met de rechtsgeschillen van mijn vrienden. Stel je toch voor
wat een leven ik leid, als ik rust moet zoeken in het werk en troost in ellende
en zorgen.
Plin., Ep. 7.5
Nemen we een eenvoudig, ‘herkenbaar’ briefje als dat van Plinius de Jongere aan
zijn vrouw Calpurnia (Ep. 7,5). Spontaan lees je deze brief als een romantische
liefdesverklaring, en zo wérd hij ook vaak gelezen. Die lectuur wordt heel
onwaarschijnlijk, als we gaan speuren naar de culturele code waaraan Plinius's gedrag
onderworpen was. Plinius leefde in een ‘theater-maatschappij’ waarin hij met grote
virtuositeit de rol speelde die hij van de publieke opinie moest spelen. En die bepaalde
in de 1e en 2e eeuw na Christus dat een Romeins senator zijn vrouw niet mocht
beschouwen en behandelen als huishoudster en moeder van zijn kinderen, maar als
een vriendin voor het leven. In feite zegt Plinius in zijn briefje niets anders dan dat
hij een beschaafd heerschap is, dat zich volledig plooit naar de sociale eisen van zijn
tijd. Hij is de ideale, voorbeeldige senator. Oprechte, romantische huwelijksliefde is
voor hem een ongerijmdheid, een onbestaanbaar en ondenkbaar begrip6.
Deze interpretatie zet - zoveel is duidelijk - het ‘natuurlijke’, ‘noodwendige’
karakter van onze huwelijksmoraal en onze levenswijze tout court op de helling. Het
Romeinse huwelijk beantwoordde aan andere culturele regels, maar was daarom niet
saaier of meer frustrerend dan het onze. Mentaliteitsgeschiedenis leert dat het anders
kon, en dus dat het anders kan. Zij dwingt steeds tot een kritische zelfreflectie, trekt
steeds de superioriteit van het westerse leefpatroon
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in twijfel. We kunnen onszelf niet langer wijsmaken dat de zaken nu eenmaal zijn
wat ze altijd al geweest zijn en dus zo moeten zijn. De mentaliteitsgeschiedenis
schopt de moderne mens een slecht geweten.
Zoals de antropologie leert de mentaliteitsgeschiedenis de westerse mens naar
zichzelf te kijken door de ogen van de anderen. Welwillende belangstelling voor
vreemde beschavingen leidt vanzelf tot opschorting van eigen normen en oordelen,
tot openbreking van ‘etnocentrische’ geslotenheid. Dit vermogen tot zelfkritiek en
openheid is evenwel typisch westers, het is - in de terminologie van Jan Romein een produkt van een geleidelijk gegroeide afwijking van het Algemeen Menselijk
Patroon. Vandaar de paradox: door openheid voor andere culturen te bepleiten bewijst
de mentaliteitshistoricus de superioriteit van zijn eigen beschaving - een superioriteit
die hij juist aan de kaak wilde stellen.
Vandaar ook de vraag of de mentaliteitshistoricus zijn kritiek niet te ver drijft.
Alain Finkielkraut en Ton Lemaire zijn alvast van oordeel dat onze beschaving
verzwakt wordt door haar diep ingewortelde twijfel aan zichzelf, die juist het gevolg
is van wat haar superioriteit uitmaakt, nl. haar zelfkritiek. Teveel openheid voor het
vreemde ondermijnt m.a.w. onze beschaving, en dus ook de mentaliteitsgeschiedenis
die we als een bij uitstek westerse wetenschap mogen bestempelen. Misschien is het
wel zo ‘dat elke werkelijke schepping een zekere doofheid impliceert t.a.v. andere
waarden, die zover gaat dat men ze afwijst of zelfs ontkent. Want men kan niet
tegelijk opgaan in het genieten van de ander, zich met hem identificeren, en toch
verschillend blijven. De helemaal gelukte integrale communicatie met de ander
veroordeelt op kortere of langere termijn de oorspronkelijkheid van mijn én zijn
creaties'7.

Een socio- en psychogenetische geschiedenis
De geschiedwetenschap legt zich, naast het verwerven van bruikbare waarheid, steeds
ook toe op de produktie van cultuur, zo leerde Huizinga. Dit kan zij uiteraard maar,
zo zij de haar omringende cultuur kent en verwerkt. Uit bovenstaande schets blijkt
voldoende dat de mentaliteitsgeschiedenis het actuele maatschappelijke en intellectuele
leven ten volle in zich heeft opgenomen, er een integrerend deel van uitmaakt. Zij
is dan ook goed geplaatst om vandaag de dag de taak van de geschiedenis als
cultuurproducent waar te maken.
Maar is mentaliteitsgeschiedenis wel zo actueel als zij eruit ziet?
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Heeft zij niet altijd al bestaan? Al in de eerste eeuw n.C. legde de Romein Valerius
Maximus een verzameling aan van interessante zedenkundige weetjes over kind en
gezin, liefde en huwelijk, ouderdom en dood: alle wezen zij volgens hem op de
typische volksaard der Romeinen. En vanaf de 18e eeuw bloeide welig de
Sittengeschichte of de histoire des moeurs, die nu eens pijnlijk nauwkeurig, dan weer
met vluchtige toets de exotische zeden van een volk of de merkwaardige Zeitgeist
van een tijdperk uit de doeken deed. Biedt mentaliteitsgeschiedenis meer dan
methodisch wankele verhalen, mooie ‘mythen’ die op onschadelijke manier 's mensen
‘tijdeloze’ behoefte aan voyeurisme bevredigen?
Ja, want het feitenmateriaal dat de mentaliteitshistoricus verzamelt - hoe belangrijk
dat ook is - en de structuren die hij opbouwt - of zij nu ‘volksaard’ ‘Zeitgeist’ of
‘mentaliteit’ worden genoemd - zijn voor hem uiteindelijk slechts de grondstoffen
voor een breed opgezet onderzoek naar de psycho- en sociogenese van de moderne
mens. In het voetspoor van Norbert Elias gaat hij op zoek naar de wording van de
menselijke psyche; de verandering in de persoonlijkheid wordt daarbij gekoppeld
aan de evolutie in de samenleving, in de manier waarop mensen met elkaar te leven
hebben. In de loop van de geschiedenis is dat samenleven voortdurend maar geleidelijk
veranderd. Daardoor veranderden het gedrag van de mensen en de culturele code
waaraan dat gedrag was onderworpen. Ten slotte veranderde ook hun bewustzijn en
hun drifthuishouding als geheel: zij werden - letterlijk - andere mensen, kregen letterlijk - een nieuwe psyche8. Mentaliteiten zijn in feite het cultuur- en
maatschappijgebonden en dus historisch variabele deel van het menselijk
onderbewuste. Freud had ongelijk toen hij een onveranderlijke psyche postuleerde.
De sociologie van Elias lijkt misschien vaag en zwaarwichtig. Toch is ze erg
bruikbaar. Om b.v. de socio- en psychogenese van de antieke mens te bestuderen
zouden we op zoek moeten gaan naar veranderingen in de eetgewoonten (Aten de
ouden met mes en vork?); naar veranderingen in de lichaamshygiëne (Droegen de
ouden ondergoed? Gebruikten zij een zakdoek om hun neus te snuiten? Vonden zij
het onzindelijk om in het bijzijn van anderen te spuwen, in het openbaar hun behoeften
te doen, boeren te laten aan tafel?); naar veranderingen in de houding t.o.v. seksualiteit
en - voor filologen bijzonder interessant - naar veranderingen in het taalgebruik
(welke woorden en wendingen waren beschaafd en waarom?). Kortom, im-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

720
posante materiaalverzamelingen of puur beschrijvende geschiedenissen van het
dagelijkse leven, waar de historicus van de oudheid zo ruim van voorzien is, zouden
zoveel meer vertellen als je ze met Elias' bril op gaat lezen. Daarom is het jammer
dat de belangstelling van oud-historici en classici voor het werk van Elias tot nog
toe veelal beperkt bleef tot wat lippendienst. De oudheid vormt een uiterst geschikt
‘laboratorium’ om zijn theorieën en methodes op hun algemeengeldigheid te toetsen.

Een indicie-wetenschap
Eigenlijk is die lauwe respons op Elias niet helemaal verwonderlijk. Want een
ambitieuze geschiedenis die voortbouwt op zijn werk stelt de historicus voor grote
moeilijkheden, die zijn methodisch bewustzijn echter wel aanscherpen. Eerst en
vooral heeft een geschiedenis van de persoonlijkheid maar zin als álle mensen en
mensengroepen in het onderzoek worden betrokken: niet alleen Caesar, maar ook
de laatste soldaat van zijn legioenen, Lodewijk de Heilige én de boer van zijn
domeinen, Christoffel Columbus náást de matroos van zijn karvelen (J. Le Goff).
Probleem is evenwel dat die ‘gewone’ mensen weinig of geen bronnen hebben
nagelaten, en slechts in geringe mate en dan nog op een zeer selectieve manier vermeld
worden in de produkten van de esthetische, intellectuele en sociale elites.
Verder stelt er zich een hermeneutisch probleem. Zelfs als we ervan uitgaan dat
de mens van vroeger niet radicaal, maar enkel gradueel van ons verschilt, kunnen
we hem door inleving alleen ternauwernood nog leren kennen. De hermeneutische
methode dient dus aangevuld door andere werkwijzen. Maar welke?
Eén ding staat vast: van de mentaliteitshistoricus kan men niet dezelfde ‘harde’
objectieve en strikt positieve bewijskracht eisen als in andere wetenschappen
gebruikelijk is. Want de mentaliteitshistoricus is op de eerste plaats een spoorzoeker,
mentaliteitsgeschiedenis bij uitstek een indiciewetenschap. Mentaliteiten liggen nu
eenmaal niet voor het grijpen in de bronnen die de historicus raadpleegt. Die
verstrekken hem een aantal uitspraken of materiële voorwerpen die op zich geen van
alle rechtstreekse bewijsgrond voor een stelling of interpretatie bevatten. Zij leveren
sporen, die hij geduldig moet bekijken en bepeinzen, voorzichtig in hun juiste
betekenisveld plaatsen en die hij pas dan met enige graad van waarschijnlijkheid als
indicatoren van een bepaalde mentaliteit mag opvatten9.
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Maar hoeveel uitspraken of voorwerpen moet ik aandragen om een interpretatie te
staven? Wanneer houdt het anekdotische feit op anekdotisch feit te zijn en wordt het
echt indicie, aanduiding, spoor? Het probleem is zo prangend omdat
mentaliteitsgeschiedenis vaak geen ‘nieuwe’ feiten ontdekt, maar nieuw licht werpt
op oude feiten door onze ogen ervoor te openen. Anders gesteld: de feiten waarmee
de mentaliteitshistoricus werkt bestaan niet los van de interpretatie die hij eraan geeft,
van het beeld dat hij ermee ophangt. Het gevolg is onvermijdelijk dat de historicus
zijn interpretatie probeert te bewijzen met feiten die door zijn eigen interpretatie
gegenereerd worden.
Nemen we opnieuw Plinius' briefje. We stelden dat Plinius niet echt zijn liefde
voor zijn vrouw beleed, maar toonde dat hij zich gedroeg zoals hij zich hoorde te
gedragen. Plinius voerde een nummertje op, omdat hij dat moest doen in de
theatermaatschappij die de Romeinse samenleving was. En die samenleving was een
theatermaatschappij, zoals moet blijken uit het feit dat... Plinius een nummertje
opvoerde. De tegengestelde lezing is al even problematisch. Plinius is oprecht verliefd
op Calpurnia, want hij vertoont alle kenmerken van hartstochtelijke liefde. Hij voelt
zich fysiek tot haar aangetrokken, zegt haar dag en nacht te blijven zoeken symptomen die we opvatten als tekenen van onstuimige liefde, precies omdat we
ervan uitgaan dát Plinius oprecht verliefd is op zijn vrouw. Met evenveel recht kunnen
we beweren dat Plinius zijn Sappho en zijn Catullus kent en vrijelijk imiteert.
‘Theatermaatschappij’ en ‘oprechte liefde’ zijn aspecten van mentaliteiten en dus
slechts indirect te achterhalen via moeilijk leesbare aanduidingen, via onduidelijke
sporen. Wat garandeert dat iets spoor, aanduiding, indicie van een
‘theatermaatschappij’ of van ‘oprechte liefde’ is? Alleen de interpretatie zelf, de
vooraf opgebouwde hypothese, de vermoede maar niet bewezen mentaliteit. Ongewild
trapt de mentaliteitshistoricus in de valkuil van de zelfverificatie. Hij heeft altijd
gelijk - en dus nooit gelijk.
In zijn essay over de anarchie van de feiten geeft Cornelis Verhoeven het
wetenschapsfilosofische dilemma treffend weer:
‘Het blijft een vraag of een onbevooroordeelde lezing van de letterlijke
tekst wel mogelijk is. Waarschijnlijk is dat niet het geval en hoort enige
skepsis als een onontbeerlijk onderdeel bij de intellectuele uitrusting van
iedereen die wil nadenken. Maar dan nog is de onleesbaarheid, de anarchie
van de feiten, een alternatief dat niet voetstoots verworpen mag worden.
Als de feiten heilig zijn, moeten wij
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ook zo onderdanig zijn hun grilligheid te accepteren; als ze niet heilig zijn,
moeten we ons niet op feiten beroepen, maar ons eigen verhaal vertellen
en afzien van elke toetsing’10.
Sommige mentaliteitshistorici hebben voor de eerste oplossing geopteerd. Als de
feiten het beeld toch niet bewijzen, laten we het beeld beter weg, zo lijken zij te
redeneren. De afgeronde synthese wordt min of meer vergruizeld, het grootse epos
van de geschiedenis min of meer opgeofferd aan de anarchie van het contingente,
weerbarstige feit. Deze tendens is reeds in zekere mate aanwezig in de microstoria,
die met exuberante gedetailleerdheid het uitzonderlijke, het curieuze, het
niet-essentiële uitpluist. Zij streeft niet naar integratie en totaliteit, maar richt haar
aandacht op de historische ‘snippertjes’.
Ph. Ariès trachtte in zijn imposante boeken over het kind en de dood nog de grote
lijn van de Geschiedenis te schetsen. In L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien
Régime ging hij uit van de voorstelling van een ‘primitieve’ mentaliteit, die hij slechts
als een ‘niet-moderne’ mentaliteit definieerde. Daarom kon hij boudweg staande
houden dat het kind of, nauwkeuriger, het gevoel voor het kind (le sentiment de
l'enfance) pas in de 18e eeuw ontstond. De geschiedenis was voor hem een proces
dat verloopt van -a naar + a, een weliswaar hortende en stotende, maar niettemin
noodzakelijke overgang van ‘primitiviteit’ naar ‘moderniteit’ een teleologische ‘drift
towards Enlightenment’ (M.A. Gismondi). Enkele woelige maanden uit de kroniek
van het stadje Romans, een stuk uit het leven van een molenaar: dat is al wat Le Roy
Ladurie en Ginzburg de lezer te bieden hebben. Het volstaat ruimschoots om te peilen
naar een wereld die niet meer de onze is, maar schiet hopeloos te kort om te verhalen
hoe en waarom we die verloren hebben, hoe en waarom we moderne westerlingen
zijn geworden11.
Geen historische lijn, geen psycho- of sociogenese van ‘de’ moderne mens, maar
de levensloop van één individu; geen historisch verhaal, maar de presentatie - bij
voorkeur met commentaar - van een autobiografie, een ricordanze, een ego-document.
Met werken als Piet Seghers. Een koopmansleven in troebele tijden van Karel Degryse
(Antwerpen/Baarn, 1989), Een pand voor het paradijs. Leven en zelfbeeld van Lowys
Porquin, Piëmontees zakenman in de zestiende eeuwse Nederlanden van Myriam
Greilsammer (Tielt, 1989) of Magdalena & Balthasar. Een intiem portret van het
leven in het zestiende eeuwse Europa onthuld in de brieven van een Neurenbergs
echtpaar en toegelicht door Steven Ozment (Baarn, 1987) wordt de lezer opnieuw
in de rol gedron-
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gen die hij altijd al graag heeft gespeeld: die van voyeur. Van de weeromstuit wordt
de historicus een verduldige collectioneur, die de opgedolven bronnen zoveel mogelijk
voor zich laat spreken en - liefst met enige literaire flair - de bindteksten verzorgt.
We lijken erg dicht de Altertumswissenschaftler van de 19e eeuw te benaderen. Heeft
de geschiedschrijving dan geen geschiedenis en heeft zij eeuwenlang staan trappelen
rond een nulpunt, zonder ooit echt van start te komen?

Van droom naar daad
Het is wat goedkoop en unfair de werken van de nieuwe generatie mentaliteitshistorici
te vergelijken met de materiaalverzamelingen van 19e eeuwse historici. Toch houdt
hun eerder anekdotische en impressionistische werkwijze het gevaar in dat
geschiedvorsing en geschiedschrijving, feit en interpretatie meer en meer opgesplitst
worden, waarbij de historicus zich vergenoegt met het opsporen en presenteren van
de bronnen en de interpretatie veiligheidshalve overlaat aan andere
menswetenschappers, zoals (historisch geïnteresseerde) psychologen en sociologen.
Hiermee is meteen een gedeeltelijke uitweg uit de impasse aangegeven. De
historicus doet er goed aan zich niet op te sluiten in zijn enge vakgebied. Als een
stranddief moet hij op de kust van de kunsten, de wetenschappen en de wijsbegeerte
denkbeelden en opvattingen, recepten en procédés jutten: wat timmerhout hier, wat
touwwerk daar. Niet de theorie als dusdanig moet hem interesseren, maar de
bruikbaarheid ervan; hij is een jutter, geen scheepsbouwkundige. Alleen onder die
voorwaarde is mentaliteitsgeschiedenis niet gedoemd een zoveelste specialisme te
worden dat zijn bestaansrecht naast en tegenover politieke, sociaal-economische en
culturele geschiedenis moet opeisen. Veeleer moet zij ernaar streven niet alleen de
diverse historische disciplines, maar ook menswetenschappen als sociologie,
antropologie en psychologie te overkoepelen en te integreren.
Zo'n ‘totale geschiedenis’ vergt aangepaste kaders. Zo is de mentaliteitsgeschiedenis
in Frankrijk van meet af aan groot geworden in de schoot van de Annales-groep, die
nog steeds het internationaal gerenommeerde tijdschrift Annales. Economies, Sociétés,
Civilisations uitgeeft en die verder haar thuishaven heeft in het Maison de l'Homme
van de Ecole pratique des hautes études en sciences sociales. Een van haar
programmapunten bestaat erin van de geschiedschrijving een
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overkoepelende menswetenschap te maken. Dergelijke grootschalige structuren
houden evenwel het gevaar in dat de mentaliteitsgeschiedenis ‘verburgerlijkt’. Nu
de Annales-school haar machtspositie gaandeweg consolideert, dreigt een zekere
zelfgenoegzaamheid de mentaliteitsgeschiedenis te verstarren, en riskeren haar
beoefenaars hun vernieuwende rol te verliezen. Daarom lijken vooral kleinere
werkgroepen aangewezen, waarin wetenschappers van diverse pluimage regelmatig
met elkaar van gedachte kunnen wisselen en aan concrete onderzoeksprojecten
meewerken. Zulke kaders kunnen de mentaliteitsgeschiedenis nieuwe impulsen
verschaffen, garanderen haar de nodige continuïteit, de continuïteit van de
vernieuwing. Want mentaliteitsgeschiedenis kan slechts kind van haar tijd blijven
zolang zij dromen heeft om in daden om te zetten12.

Eindnoten:
1 Verzamelde werken, deel 7, 1950, p. 102.
2 Histoire des mentalités, in Ch. Samaran (ed.), L'histoire et ses méthodes, Encyclopédie de la
Pléiade, Paris, 1960, pp. 937-966.
3 Cfr. Ph. Perrot, Werken aan de schijn. Veranderingen van het vrouwelijk lichaam in de achttiende
en negentiende eeuw, Nijmegen, 1987 (Le travail des apparences. Ou les transformations du
corps féminin XVIIIe-XIXe siècle, Paris, 1984).
4 Unus et omnis... Ex magno amoenitatum opere, Leuven, 1624, p. 89.
5 Ph. Ariès, L'enfant et la vie familiale sous l'ancien régime, Paris, 1960; J.H. van den Berg,
Metabletica. Leer der veranderingen. Beginselen van een historische psychologie, Nijkerk,
1956; Ph. Ariès en A. Béjin (eds.), Sexualités occidentales, Paris, 1982; J.-L. Flandrin, L'Eglise
et le contrôle des naissances, Paris, 1970; Ph. Ariès, L'homme devant la mort. Paris, 1977.
6 Deze interpretatie hebben we nader uitgewerkt in Strategische zelfpresentatie bij Plinius Minor.
Ep. 7,5 als mentaliteitshistorische bron, in Kleio, N.R. 19 (1990), pp. 201-213.
7 Cl. Lévi-Strauss, Race et culture, in Le regard éloigné, Paris, 1971, p. 47. Geciteerd in T.
Lemaire, De paradox van de barbaar, in id., Binnenwegen. Essays en excursies, Baarn, 1988,
p. 244 (236-244). Zie verder A. Finkielkraut, De ondergang van het denken, Amsterdam, 1988
(La défaite de la pensée, Paris, 1987).
8 N. Elias, Het civilisatieproces. Sociogenetische en psychogenetische onderzoekingen (Aula
705), 1982 (eerste editie 1939), p. 286. Zie R. Bleys, Achter de coulissen van een
beschavingsproces. De civilisatietheorie van Norbert Elias, in Streven, oktober 1984, pp. 7-19.
Merken we nog op dat de bekende reeks Geschiedenis van het persoonlijk leven niet alleen een
monument voor Philippe Ariès is, maar tevens een eresaluut aan Elias.
9 C. Ginzburg, Omweg als methode. Essays over de verborgen geschiedenis, kunst en
maatschappelijke herinnering, Nijmegen, 1988, pp. 206-261. Zie verder W.T.M. Frijhoff,
Cultuur en mentaliteit: over sporen, teksten en bronnen, in F. van Besouw e.a. (eds.), Balans
en perspectief. Visies op de geschiedwetenschap in Nederland, Groningen, 1987, pp. 189-204.
Voor een kritiek op Ginzburg, zie P.H.H. Vries, De historicus als spoorzoeker, in Theoretische
Geschiedenis, 15 (1988), pp. 163-183.
10 De letter als beeld. Essays, Baarn, 1987, pp. 74-75.
11 E. Le Roy Ladurie, Het carnaval van Romans. Van Maria-Lichtmis tot Aswoensdag 1579-1580,
Amsterdam, 1985 (eerste editie 1979). Zie de bespreking hiervan door J. De Maere, Le Roy
Ladurie viert carnaval in Romans, in Streven, november 1985, pp. 160-167. C. Ginzburg, De
kaas en de wormen. Het wereldbeeld van een zestiende-eeuwse molenaar, Amsterdam, 1982
(Il formaggio e i vermi, Turijn, 1976).
12 Dit artikel is gebaseerd op een lezing die we op 13 december 1990 te Leuven hielden.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

725

Cultuur: een eenzame bezigheid
Joris Gerits
Een estheet is een heer die primeurs boven conserven prefereert
Erik Satie
Waarom heeft een boek succes? ‘Daar zal de publiciteit wel voor iets tussen zitten’
zegt de criticus. Maar publiciteit accentueert en vermenigvuldigt doorgaans alleen
maar wat al latent aanwezig was. Er moet dus iets anders in het spel zijn: de ‘smaak’
van het publiek.
Deze regels heb ik overgeschreven uit de aanhef van een artikel van Eric de Kuyper
in het aprilnummer 1970 van Streven, p. 701. In de openingszin stond daar wel ‘film’
en niet ‘boek’. Zijn vraag en antwoord kunnen rechtstreeks betrokken worden op de
drie boeken met ‘taferelen uit de kinderjaren’ die hij zelf vanaf 1988 is beginnen te
publiceren1. Het tweede daarvan, De hoed van tante Jeannot, werd op 27 december
1990 bekroond met de NCR-Literair prijs. Opvallend in de verslaggeving over die
prijsuitreiking was dat er nauwelijks iets gezegd werd over het boek, maar veel over
het computerbedrijf NCR, over de jury, over de andere genomineerden, over de
vorige winnaar. De Kuyper was in de kranten vooral present als foto, niet als schrijver.
In De Morgen van 28/12/90 stond onder zo'n foto: ‘Ik wil schrijven en gelezen
worden’. Wie is de auteur die dat wenst?
In de taferelen uit de kinderjaren in Oostende, Brussel en Antwerpen is een ‘hij’
aan het woord die in korte episoden - genoteerd b.v. op lijn 12 tussen de Amstel en
de Van Baerlestraat of op de trein tussen Parijs en Amsterdam - zijn persoon en het
milieu waarin hij opgegroeid is onthult. ‘De volwassenen vonden hem maar een raar
jongetje; en hij vond de volwassenen onbegrijpelijke, zonderlinge en volslagen
absurde wezens’ (Z, 21). Dat wederzijds aangevoelde onbegrip leidt echter niet tot
het isolement van die jonge dandy, die zich ge-
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makkelijker in de betrekkelijke wereld van de vrouwen dan in de letterlijke, ernstige
wereld van de mannen kan nestelen (J, 61). De vrouwen zijn de Cornellies, de mannen
de Kuppers: drie zussen - één ervan is zijn moeder - getrouwd met drie broers. Samen
met de neven en nichten, met de eigen broers en zus vormen ze een familie, een clan,
die samen op vakantie is aan zee en elkaar elke week bezoekt.
Het bezoek aan tante Jeannot, de tante aller tantes, in de rue Mexico te Molenbeek
is in de ogen van de hij-figuur het hoogtepunt van iedere week. Met veel warmte
beschrijft hij hoe ze soms met z'n allen 's avonds naar het centrum van Brussel
wandelden:
Het centrum lag voor hen en lachte hen met felle lichtreclames toe. Het
was bijna zoals in Oostende, op de zeedijk, waar ze over een paar maanden
weer bijeen zouden zijn en elke avond, zoals nu, met hun allen, de drie,
vier generaties achter, naast en door elkaar, arm in arm zouden lopen: de
Kuppers met de Cornellies. Ooms en tantes, neven en nichten, broers en
zussen. Te veel vaders, te veel moeders om uit te kiezen! Allemaal broers
en zussen van elkaar, zoals: aan zee (J, 154).
In de geborgenheid van het gezin, waarin de moeder zich nadrukkelijk Veuve De
Kuyper noemt, wordt de afwezigheid van een vader door de jongen niet als een gemis
ervaren: ‘(...) hij had niet, zoals veel vriendjes, last van een vervelende en betweterige
vader!’ (Z, 91). ‘Die was kort na zijn geboorte in een sanatorium gestorven’ (J, 15).
Als hij eens een opstel moet schrijven over de ‘levensleuze van zijn vader’ is hij
aanvankelijk bedrukt omdat hij zich niet kan herinneren wat dat geweest zou kunnen
zijn. Op de suggestie van zijn schoonzus, de leuze van zijn oudste broer te nemen:
‘Recht door zee’ reageert hij hevig verstoord:
Hij hoefde geen vader, en nog minder een vaderfiguur. Wat hem stoorde
was niet eens dat de lege plaats kunstmatig werd bezet, maar dat hem die
leegte die hij als leegte koesterde en niet prijs wilde geven, ontnomen werd
(M, 68).
De hij-figuur is een bijzonder gevoelige jongen en zijn omgeving is vertrouwd met
zijn plots opkomende, niet te stuiten vloed van tranen, met zijn stemming van
droefgeestigheid die dagen en weken kan aanhouden. Noem het Weltschmerz, spleen
of gewoonweg onbestemd puberverdriet van ‘een treurwilg van dertien op tramlijn
74’ (M, 71), het is hoe dan ook een levensgevoel dat hem tekent. Fysisch en psychisch
komt het tot uiting in een gebrek aan eetlust (‘zijn onmacht om op een normale manier
met voedsel om te gaan’ (J, 150) en ook in het lijden aan een ziekte (zwakheid?
uitputting?) die niet benoemd
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kan worden (‘Hij zei tegen zichzelf: “Ik ben ziek”, en hij probeerde zich daar iets
bij voor te stellen’ - M, 24) en waartegen de enige remedie volgens madame de dokter
rust was en nog eens rust (M, 72). In Aan zee wordt op een subtiele manier
gesuggereerd dat zijn gebrek aan appetijt omgekeerd evenredig was aan zijn
belangstelling voor het schone, de kunst, de cultuur. Aan het einde van een rijkelijk
feestmaal in Oostende op een 15e augustus lezen we:
Hij at nooit fruit; hij vond fruit mooi om naar te kijken. ‘Hij lust geen fruit’
zei zijn moeder. ‘Hij denkt dat je fruit niet mag opeten, dat het er enkel is
om naar te kijken. Net zoals bloemen’. Met andere woorden, ze vonden
hem een estheet, als ze dat woord gekend zouden hebben. Maar gelukkig
voor hem waren ze aan de vrouwelijke kant allen nogal doordrongen van
een esthetische gevoeligheid (Z, 63-64).
De hij-figuur is niet alleen een estheet maar ook een voyeur. ‘“Il mange avec les
yeux” had Irma ook ooit eens gezegd. Zijn ogen waren gulzig, maar niet zijn maag’
(J, 150). Vandaar ook zijn grote belangstelling van jongs af voor de film. De Kuyper
memoreert zeer veel filmen en citeert eruit, altijd kort en gepast, ter ondersteuning
van zijn herinneringen. Het filmbeeldenmuseum in zijn hoofd is de bron van
intertextuele verwijzingen in zijn boeken. Zo is het de vaste gewoonte van de
hij-figuur de plaatjes van de lopende en de aangekondigde filmen te gaan bekijken
in de zalen uit zijn buurt. Filmtijdschriften (vooral Ciné Revue) en kunstboeken
doorbladeren in krantenwinkels en boekhandels is zijn geliefkoosd tijdverdrijf. Daarbij
gaat zijn voorkeur uit naar het impressionisme, de stemmingskunst bij uitstek, die
niet de dingen weergeeft, maar de sfeer errond en hoe de kunstenaar ze aanvoelt. In
die zin zijn de drie boeken met taferelen uit de kinderjaren ook impressionistisch
geschreven. De taferelen zijn geenszins koel-realistisch of objectief-afstandelijk
genoteerd. Het zijn door gevoel en verbeelding geïntensifieerde schilderingen van
haarfijn herinnerde gebeurtenissen.
Het estheticisme komt ook tot uiting in zijn manie voor het ballet. Wat hem
fascineert in het ballet is de gedrevenheid waarmee dansers hun lichaam laten zien
opdat het bekeken zou worden (J, 44). Wat hij daarover schrijft in De hoed van tante
Jeannot vanuit het perspectief van het kind, heeft hij destijds, n.a.v. 10 jaar Ballet
van de XXe eeuw, als criticus als volgt geformuleerd:
Eén van de dingen die we van Béjart geleerd hebben, is juist dat dans veel
meer is dan dans. Hij heeft ons bijvoorbeeld laten zien dat mensen een
lichaam hebben,
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en dat lichamen geërotiseerde dingen zijn (dat was voor velen de
schokkende ervaring bij het zien van Le Sacre du Printemps in 1959). Dat
we armen en benen hebben, dat we met heel ons lichaam is een altijd min
of meer geseksueerde relatie staan tot anderen. Hij heeft ons attent gemaakt
op de lichamelijkheid van de man (ja, ook mannen hebben een lichaam)2...
In tegenstelling tot de concrete wereld van de dans (‘Het was geen verkleedspel en
geen “make believe”. Dans daagde je lichaam uit; (...) Een soort viering van je
ledematen’ - J, 48) staat voor de hoofdfiguur in de taferelen uit de kinderjaren de
wereld van de illusie.
Echt en niet echt: zo stak de wereld in elkaar, bestaande uit conventies en
regels die je voor je plezier ontwerpt en die je dus zelf ook kunt relativeren.
Je kunt erin geloven, of als het erop aankomt, niet meer in geloven. Alles
serieus nemen en niets. Bestaat er zoiets als een dandy van vijf? (f, 61)
De lezer kan niet anders dan deze vraag bevestigend beantwoorden. De hij-figuur in
de trilogie is dus enerzijds sterk narcistisch ingesteld (getuige daarvan zijn kunst om
zich in zijn eentje bezig te houden), maar anderzijds is hij ook begaafd met een sterk
empathisch vermogen om zijn fantasie op anderen over te dragen (getuige daarvan
zijn onbetwiste leiderschap bij de organisatie van de kinderspelen). De hij-figuur is
een jongen met intense en gedifferentieerde gevoelens, met antennes naarbinnen en
naarbuiten gericht. Scènes uit de kindertijd kunnen slechts op die manier herinnerd
worden als ze ook inderdaad zo bewust beleefd geweest zijn.
De drie boeken met taferelen uit de kinderjaren zijn geen specimina van een
robinsonade geworden, hoewel heel wat fragmenten daarvoor kunnen doorgaan,
omdat het eiland van de kindertijd met talrijke loopbruggen verbonden is met het
vasteland van de volwassenen, van wie een grote en positieve stimulans uitgaat. Het
zijn geen verhalen van escapisme wegens de ondraaglijke druk van de wereld van
de volwassenen, geen verhalen van één-tegen-allen, maar van éénmet-z'n-allen.
Nergens heeft deze kroniek het karakter van een afrekening. Daarvoor is de warmte
en intimiteit die de personages uitstralen te groot, of het nu de ongemeen gulle tante
Jeannot betreft, de humoristische zus Annie of de energieke en huiselijk aangelegde
schoonzus ‘klein Annie’ of andere leden van de clan.
Daarom heeft de epiloog van Mowgli's tranen, waarin de auteur de afstand meet
tussen het kind dat hij geweest is en de man die hij geworden is, een verrassend en
vervreemdend effect. Op weg naar het bejaardentehuis waar zowel zijn tante Jeannot
als zijn 90-jarige moeder verblijven, constateert hij dat tussen de ‘ma’ uit zijn boeken
en
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de moeder in het tehuis geen kloof bestaat, maar een vacuüm. ‘Alsof ze mij al die
jaren is vergeten; en dat is ze ook. Verwonderlijk is dat niet, want ook ik ben haar
al die jaren “vergeten”. Ik pas niet meer bij het beeld dat ik van haar had. Beide
beelden zijn lang geleden, eigenlijk al in de periode van Mowgli's tranen, vervaagd’
(M, 134).
Die passage lijkt te suggereren dat de mens voor de auteur De Kuyper maar echt
reëel wordt door de herinnering. Het verbeelde heeft bij hem een ontologisch
overwicht op het beleefde. De herinnering maakt de verbeelding reëler dan de
waarneming. Evenals Proust schrijft De Kuyper eigenlijk niet over de verloren tijd
maar over de weergevonden tijd. Voor de meeste volwassenen is de kindertijd
ingeperkt tot een nostalgisch of gehaat referentiepunt. Ruimte wordt die tijd niet of
nauwelijks meer gegund. Het is meestal letterlijk een afgesloten domein. De Kuyper
ontsluit zijn domein op zo'n manier dat het voor de lezer een meeslepende ontdekking
wordt.
Een grote plaats wordt ingeruimd voor de beschrijving van het anders-zijn. Een
gedicht van Hans Warren uit diens bundel Winter in Pompeï (1975) vond ik de beste
parafrasering van de taferelen die in De Kuypers boeken expliciet met ‘jongens’ te
maken hebben:

Natuurlijk
Natuurlijk moest die jongen in het duin
merken dat ik intens naar hem keek.
Natuurlijk kwam hij toen vlak langs me
met veel overbodige bewegingen
hoewel hij me zogezegd niet zag.
Natuurlijk begon hij een lenteballet
met een vriendje en een bal,
natuurlijk streek hij veel te meisjesachtig
telkens door zijn erg lange haar
en keek daarbij eens om,
flitsend gebit in duister gezicht.
Natuurlijk lag hij later
loom kauwend op een helmspriet
in dat aandoenlijk verschoten badbroekje
helemaal alleen in een warme duinpan.
Natuurlijk ging ik zacht en ongemerkt weg
en natuurlijk heb ik daar de hele dag spijt van3.

De jongen die in Aan zee uitvoerig geobserveerd en beschreven wordt en gerelateerd
wordt aan de film en het boek Dood in Venetië, is zo'n jongen (Z, 52-56). Telkens
opnieuw zal hij in andere gedaanten opduiken: als de jongeman die uit een ijssalon
stapt (Z, 97), als George met wie hij poppenkastvertoningen organiseert (J, 100 e.v.),
als Fran-
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cis met wie hij iets als lijfelijke verwantschap en medeplichtigheid ervaart op het
Brusselse college (M, 59).
In Mowgli's tranen verlaat de hij-figuur de scouts omdat hij zich onwennig voelde
in die wereld van adolescenten, waar alles gericht was op het ‘man’ worden (M, 23);
zijn moeder verbiedt hem een antiekzaak te bezoeken waarvan hij, achteraf, besefte
dat de sfeer er zweemde naar ‘oude-vieze-mannen-lekker-snoep’ (M, 81). Heel
uitgebreid analyseert hij zijn reactie op de dubbelzinnige voorstelling van halfnaakte
of net-niet-helemaal-naakte mannen in Muscles Magazine. Die mooie lichamen vindt
hij fascinerend en intrigerend, met de bewondering gaan ook schuldgevoelens gepaard
(M, 98-109).
In de beschrijving van de bewustwording van de hij-figuur van zijn
homoseksualiteit, de verwarrende gevoelens daaromtrent, de evolutie in zijn inzicht
in de betekenis en de beleving van lichamelijkheid, zinnelijkheid, erotiek is De
Kuyper nooit aanstellerig, altijd gereserveerd en niettemin direct. De auteur van de
taferelen uit de kinderjaren is dezelfde gebleven als de essayist die in een serie
artikelen met de titel Beeld-spraak in 1971 schreef:
Anders zijn is geen benijdenswaardige toestand. Wie denkt dat zij die
‘anders’ doen of zijn, dat wel als iets benijdenswaardigs beschouwen,
denkt dat misschien omdat hij in het andere zijn eigen wensdromen
projecteert en daar bang voor wordt. (...) Anders zijn is geen alternatief,
maar een middel, misschien het enige middel om zowel het ‘ene’ als het
‘andere’ op te heffen in een dialectische synthese: oud én jong zijn, van
pop én van klassiek houden, op een vrouw én op een man verliefd kunnen
raken, in luxe én in armoede leven, revolutionair én gelovig zijn. Dit zijn
geen contradicties, maar complementen. Wat ze gemeen hebben (wijsheid,
muziek, liefde, levenskunst, engagement) is belangrijker dan wat ze
onderscheidt (soort van wijsheid, soort van muziek, enz.). Pas wanneer je
dit inziet, wordt het onderscheid, de nuancering, bruikbaar voor een betere
kwaliteit van ons bestaan4.
Wat Eric De Kuyper toen schreef is een ideaalbeeld, wat hij in zijn taferelen uit de
kinderjaren geschreven heeft is een concreet beeld van een homofiele jongen uit een
kleinburgerlijk milieu op zoek naar kwaliteit van leven, cultuur, wijsheid, liefde. In
tegenstelling tot wat men denkt is dat zoeken een eenzame bezigheid5.

Eindnoten:
1 Eric De Kuyper, Aan zee, Sun, Nijmegen, 1988, 118 pp. (voortaan afgekort als Z); Eric De
Kuyper, De hoed van tante Jeannot, Sun, Nijmegen, 1989, 205 pp. (voortaan afgekort als J);
Eric De Kuyper, Mowgli's tranen, Sun, Nijmegen, 1990, 140 pp. (voortaan afgekort als M).
2 Eric De Kuyper, Béjart: Ten Years After, in Streven, juni 1970, pp. 925-926.
3 Hans Warren, Dit is werkelijk voor jou geschreven, 1982, p. 175.
4 Eric De Kuyper, Beeld-spraak III, in Streven, maart 1971, pp. 624-625.
5 ‘In tegenstelling tot wat men denkt, is cultuur een eenzame bezigheid’ citaat uit Mowgli's tranen,
p. 52.
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Probleemstelling en mogelijke oplossingen
De minderheden in Europa (I)
Rafael Muñoz Palacios
In bijna alle Europese staten treft men minderheden aan: linguïstische, culturele,
religieuze en etnische1. In de EG leven ongeveer 30 miljoen burgers die een taal
spreken waarvan het gebied kleiner is dan de staat waarin ze leven. Tot op heden is
men er niet in geslaagd die minderheden exhaustief te tellen en te classificeren.
Het bestaan van minderheden is al eeuwenlang een oorzaak van spanningen en
conflicten. Recente voorbeelden zijn: de Baltische Staten, Roemenië, Baskenland
en Corsica. Volgens het Arferapport van het Europees Parlement (16 oktober 1981)
komen tegenwoordig steeds meer etnische en linguïstische minderheden in beweging
‘die de historische achtergronden van hun identiteit opgehelderd en erkend willen
zien’. Die heropleving doet zich niet alleen voor in landen waar de mensen door
despoten tot zwijgen gedwongen worden, maar ook in traditioneel democratische
landen. Bepaalde media zijn verwonderd over wat ze een ‘nationalistisch reveil’
noemen, een fenomeen dat ze als anachronistisch beschouwen en waarvan ze dachten
dat het reeds lang achterhaald was. Daar het probleem van de minderheden nooit een
voldoende antwoord heeft gekregen, steekt het telkens weer de kop op. Het vertoont
veel aspecten: menselijke, communautaire, juridische zowel op nationaal als op
internationaal niveau (nieuwe opvattingen over macht, democratie, staatsgezag),
ethische, filosofische en opvoedkundige. Dit probleem veronderstelt derhalve een
grondige en genuanceerde aanpak.

Minderheden in Europa
Volledige gegevens, die bovendien up to date zijn, zijn vooralsnog niet voorradig.
De cijfers hieronder, waarvoor we ons gebaseerd hebben
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Minderheden in Europa
ALBANIE: 72.000 Grieken
DUITSLAND: 65.000 Denen, 5.000 Polen in Westfalen
OOSTENRIJK: 75.000 Hongaren en Slovenen
BULGARIJE: 82.000 Turken, 100.000 Pomakken
DENEMARKEN: 15.000 Duitsers
SPANJE: 1.891.000 Basken, 4.956.000 Catalanen, 3.425.000 Catalaans
sprekenden in Valencia en op de Balearen
FINLAND: 305.000 Zweden
FRANKRIJK: 2.468.000 Bretoenen, ca. 200.000 Basken, 269.800
Corsicanen, 3.750.000 Duitstaligen in Elzas-Lotharingen, 325.000
Catalanen
GRIEKENLAND: 100.000 Turken in Thracië, 30.000 Pomakken
HONGARIJE: 38.000 Slaven, 50.000 Duitsers, 16.000 Roemenen
ITALIE: 260.000 Duitstalige Tirolers, 15.000 Ladiners in de Dolomieten,
20.000 Grieken, 200.000 Slaven, 260.000 Albanezen
POLEN: 100.000 Duitsers
ROEMENIE: 1.600.000 Hongaren, 360.000 Duitsers
TSJECHOSLOVAKIJE: 78.000 Duitsers, 580.000 Hongaren, 50.000
Russen, Roethenen, Oekraïners, 69.000 Polen
JOEGOSLAVIE: 500.000 Duitsers, 477.400 Hongaren en Albanezen,
58.700 Bulgaren, 128.000 Turken, 25.000 Russen, 25.000 Tsjechen, 84.000
Slovenen, 22.000 Italianen, 1.310.000 Albanezen.
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op de Dictionnaire Larousse van 1975 en op World Minorities in the Eighties van
Georgina Ashworth (1980), zijn benaderend. Ze geven een idee van de natuur en de
omvang van het probleem. Wij kunnen ook geen gegevens verschaffen over de USSR,
over de zigeuners of over minderheden die ontstaan zijn door recente immigraties.

Oorzaken van het huidige probleem
Het zou ons te ver voeren als we de historiek zouden schetsen van elke minderheid,
ofschoon die onontbeerlijk is om hun huidige situatie in een staat te verklaren. We
beperken ons tot enkele oorzaken die we in onze slotbeschouwingen uitvoeriger
zullen ontwikkelen.
De ‘majority rule’ waarmee de democratie geïdentificeerd wordt is een van de
oorzaken waarom minderheden gediscrimineerd worden. Die maakt het de minderheid
onmogelijk te participeren aan het beleid en herleidt ze tot een vreemd lichaam in
de staat. Een tweede oorzaak van miskenning is de opvatting dat de eenheid van de
staat gebaseerd is op de eenheid van taal. De historische oorzaak waarom één taal
de overhand kreeg op een andere verschilt van land tot land. Tegenwoordig haalt
men meestal utiliteitsredenen aan om dat te rechtvaardigen, nl. dat de ‘nationale’ taal
meer internationaal verspreid is dan die van de minderheid. Een derde oorzaak van
conflict ligt in de inertie en in de politieke routine die beletten dat men naar andere
staatsstructuren zoekt dan de bestaande, die weliswaar goed functioneren, maar de
minderheidsproblemen niet oplossen.

Originele oplossing van het europese probleem
Het Europese Parlement heeft (met het oog op een Handvest over de rechten van de
minderheden) een serie besluiten goedgekeurd die betrekking hebben op de
linguïstische, culturele en etnische minderheden. De belangrijkste ervan werden
opgenomen in het Arferapport en het Stauffenbergrapport. Het volgende citaat uit
het Arferapport geeft de basisfilosofie ervan goed weer: ‘... De Commissie is het
erover eens dat men nadrukkelijk stelt dat de Europese beschaving, die de kenmerken
draagt van een tamelijk homogene gemeenschappelijke oorsprong en derhalve een
eigen geest kan uitstralen, zich vooral onderscheidt door een meervoud van culturele
stromingen waarvan het niveau, de verbreiding en de invloed zeer verschillend zijn;
sommige blijven beperkt tot bepaalde regio's of minderheden, andere hebben
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een autochtone of vreemde oorsprong, en weer andere zijn het resultaat van de talrijke
volksverhuizingen die Europa heeft gekend... Cultureel beschouwd moet men dus
aanvaarden dat de Europese eenheid gebaseerd is op een pluraliteit die niet alleen
geëerbiedigd moet worden maar beschermd en verder ontwikkeld’.
Opvallend in die tekst is de nadruk op:
- de originaliteit van Europa: homogene oorsprong en pluraliteit van culturen;
- de culturele pluraliteit die niet alleen moet worden behouden maar bevorderd
en verder uitgebouwd;
- de culturele identiteit, die noodzakelijk is voor elk individu.
Belangrijk is ook dat hierdoor geaffirmeerd wordt dat de eenheid van Europa meer
moet zijn dan een economische unie en dat ze tot stand gebracht kan worden in het
kader van een breed cultureel pluralisme, dat de bron en de uitdrukking is van haar
rijkdom. Dit is heel wat meer dan een diagnose van de situatie. Het is een filosofische
en politieke keuze voor de toekomst, gebaseerd op zowel juridische als politieke
structuren.

Het handvest van de rechten der minderheden
Het Arferapport verwijst ‘... naar de principeverklaringen opgesteld en goedgekeurd
door de meest representatieve en invloedrijke internationale organen, van de UNO
tot de Europese Raad, en naar de meest moderne en gezaghebbende stromingen in
het politiek, juridisch en antropologisch denken’. Laten we dit even toetsen aan de
UNO-documenten.
Bijna onmiddellijk na haar stichting heeft de UNO een oplossing willen zoeken
voor het minderheidsprobleem. Na de Tweede Wereldoorlog proclameerde ze de
Rechten van de Mens, een verklaring die uitvoeriger was en meer inhoud en cohesie
had dan die welke andere staten voordien hadden uitgevaardigd (de Amerikaanse
Onafhankelijkheidsverklaring, de verklaringen van de Franse Revolutie, en nadien,
de grondwetten van andere landen). Dank zij die Verklaring krijgen het individu,
zijn waardigheid en zijn belangen hun eigen rechten t.o.v. de macht van de instellingen
en regeringen. Wat meer is, het is op die rechten dat voortaan de macht en de
beperkingen van de staten zelf gebaseerd zijn en waarin ze hun rechtvaardiging
vinden.
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Voorlopig zijn die rechten nog steeds in hoofdzaak persoonlijk en theoretisch. Pas
in 1966 publiceerde de UNO de internationale overeenkomsten betreffende de
burgerlijke en politieke rechten, en betreffende de economische, sociale en culturele
rechten, waardoor de principes van de Verklaring ‘internationaal verdragsrecht’
werden. Dit betekent dat de staten de rechten van de individuen moeten eerbiedigen
en beschermen. Men heeft ook reeds werk gemaakt van de gemeenschapsdimensie
van bepaalde rechten, b.v. van het vrije verkeer of van de vrije meningsuiting die
vooral, zo niet uitsluitend, in gemeenschap uitgeoefend worden. Punt is nu de
gemeenschappelijke rechten te laten aansluiten op de individuele.
In de periode tussen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de
vermelde verdragen werd ook werk gemaakt van het dekolonisatieproces. Dat leidde
in 1960, in de Algemene vergadering van de UNO, tot de afkondiging van de rechten
van de volkeren. Dat was het begin van een debat omtrent de draagwijdte en de
betekenis van die rechten. Wat verstaat de UNO onder ‘volkeren’? Dit is een
belangrijke vraag m.b.t. het begrip ‘minderheden’ en de draagwijdte van hun rechten.
Uit de discussies bleek dat de UNO de rechten van de ‘volkeren’ had geproclameerd
zonder die term te definiëren. Dat was een grote handicap omdat de proclamatie
verklaarde dat ‘alle volkeren het recht hebben op autodeterminatie’.
Welnu in artikel 27 van het verdrag aangaande de burgerlijke en politieke rechten,
verklaart de UNO dat ook de minderheden rechten hebben en verwijst ze naar
‘etnische, religieuze en linguïstische minderheden binnen de staten’. Hen geeft de
UNO het recht op een eigen cultuur, op het belijden en uitoefenen van de eigen
godsdienst, op het gebruik van de eigen taal met de andere leden van de groep waartoe
ze behoren. In artikel 1 van hetzelfde document spreekt de UNO over de rechten van
de ‘volkeren’. Daarom werd de vraag gesteld of artikel 27, waarin uitdrukkelijk over
minderheden gesproken wordt, dezelfde mensen bedoelde als artikel 1, waarin
verwezen wordt naar de volkeren. Dit is een fundamenteel probleem, want, als de
UNO de twee artikelen met elkaar gelijkstelt, geeft ze aan de minderheden dezelfde
rechten als aan de volkeren. De onduidelijkheid van de term ‘volk’, die een erfenis
is van een oud conflict dat onopgelost bleef, slaat echter ook op de term ‘minderheid’.
Vóór de Tweede Wereldoorlog was het woord ‘natie’ de gebruikelijke term in de
politieke en juridische taal. Die term heeft weliswaar een meer beperkte betekenis
maar is even onduidelijk als het woord ‘volk’.
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Afgezien van de betekenis die men geeft aan het woord ‘volk’ kent artikel 27 aan de
minderheden eigen rechten toe die het leven en voortbestaan van hun gemeenschap
met haar eigen karakteristieken verzekeren. Het artikel onderkent ook het bestaan
van verschillende minderheden en culturen in een nationale gemeenschap. Als de
UNO evenwel gewag maakt van de rechten van minderheden dan vat zij die op als
rechten die worden uitgeoefend ‘in gemeenschap’ met de andere leden van die natie.
Formeel kan men bijgevolg niet spreken van de rechten van de minderheden in de
documenten van de UNO, vermits die niet toegekend worden aan een minderheid ut
sic. Om over eigen rechten te kunnen beschikken en er gebruik van te maken moeten
de minderheden immers georganiseerde en dus juridische entiteiten zijn. Kan men
vanuit andere UNO-documenten en op grond van andere beschouwingen afleiden
dat de minderheden als volkeren beschouwd moeten worden en dat het volkerenrecht
ook voor hen geldt? De vraag blijft open; we zullen ze behandelen samen met andere
problemen die betrekking hebben op minderheden.
Het Arferapport beweerde rekening te houden met de opvattingen van de UNO.
Anderzijds verklaarde het dat het toch nodig was een handvest op te stellen m.b.t.
de rechten van de culturele en linguïstische minderheden. Het Stauffenbergrapport
van 1988 gaat heel wat verder. Het schetste een aantal bepalingen voor een toekomstig
handvest voor de rechten van de minderheden. Dit handvest zou dan op zijn beurt
als basis moeten dienen voor een toekomstige wetgeving m.b.t. de rechten van de
minderheden. Dergelijke schikkingen moeten echter worden getroffen op het ‘niveau
van de Europese communautaire instellingen’, zodat ze een beleid mogelijk maken
dat de regionale talen en culturen effectief steunt. Bovendien mag het handvest zich
niet beperken tot het verbieden en verhinderen van discriminaties, zoals gebeurd is
binnen het kader van de UNO. Het toekomstige handvest moet ook de ontwikkeling
van dergelijke minoritaire groepen bevorderen. Om efficiënte wetten te kunnen
uitvaardigen was het vooral nodig een juiste definitie te geven van ‘minderheden’,
wat een onmogelijke opgave bleek.

Definitie van het begrip minderheid
In de UNO heeft men meermaals geprobeerd het begrip ‘minderheid’ te definiëren,
maar tevergeefs. I.p.v. een wetenschappelijke definitie zocht men al vlug naar een
‘werkdefinitie’, die de minderheden tegen
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discriminaties zou beschermen. Maar omwille van de grote verscheidenheid van de
minderheidsgroepen, die men moeilijk onder één noemer kon brengen, zag men ook
van een werkdefinitie af. Men vond dat men een definitie best kon missen, vermits
men de rechten van de minderheden toch al had afgekondigd zonder van een definitie
uit te gaan.
Toch slaagde de UNO erin een beschrijving te geven van de kenmerken die eigen
zijn aan een minderheidsgroep:
- een niet-overheersende groep binnen de staat waarin zij leeft;
- die ernaar streeft op dezelfde wijze behandeld te worden als de meerderheid,
d.w.z. naar een gedifferentieerde behandeling die de eigen kenmerken veilig
stelt;
- die van de meerderheid verschilt door haar taal, cultuur, etnie of godsdienst;
- waarvan de leden op zijn minst impliciet het gevoel hebben tot een
minderheidsgroep te behoren.
Het Stauffenbergrapport van zijn kant beperkt zich niet tot het opsommen van een
serie karakteristieken of beschrijvende kenmerken. Het noemt de paragraaf die
hierover handelt: ‘bepalingen en beperkingen’ van alle etnische groepen, en betrekt
hierbij elke groep van individuen:
- waarvan de aanwezigheid in een lidstaat sinds meerdere generaties bekend is
(dit is een nieuw element; maar, sinds hoeveel generaties?);
- die etnisch, religieus en/of linguïstisch van de rest van de bevoking verschilt;
- die een eigen culturele identiteit heeft;
- die in een staat een demografische minderheid vormt.
Twee paragrafen verder legt de tekst uit wat men bedoelt met ‘leden van een etnische
groep’: ‘alle personen die verklaren dat ze tot een etnische groep behoren, alsook
hun kinderen, voor zover ze dat niet tegenspreken’, en met ‘etnische regio’: ‘een
goed omschreven gebied en de verspreide eilandjes waar etnische groepen sinds
geruime tijd leven’. De tekst besluit: ‘Tenslotte hebben de bepalingen van dit charter
geen betrekking op de groepen of minderheden die niet aan de hierboven staande
bepaling beantwoorden’. Omdat de ‘definitie’ van Stauffenberg over ‘generaties’ en
‘territorium’ spreekt, is ze veel concreter dan die van de UNO, maar tevens meer
beperkend. Ze spreekt echter ook over de rechten van de gemeenschap, wat de UNO
niet doet.
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De rechten van de minderheden
Als men de rechten die in het Stauffenbergrapport zijn opgenomen bestudeert, merkt
men dat er een onderscheid werd gemaakt tussen individuele rechten en
communautaire rechten. Tot de individuele rechten behoren het recht om zijn eigen
taal te gebruiken in zijn betrekkingen met de openbare macht en het gerecht; om
onderwijs te geven op alle niveaus en in de moedertaal; om zijn eigen taal te gebruiken
in alle sociale communicatiemedia; om de tussenkomst van de publieke macht in te
roepen en een beroep te doen op de bevoegde rechtsinstanties om de rechten te doen
eerbiedigen die voortvloeien uit zijn etnische afstamming. De andere individuele
rechten waren reeds vervat in de voorgaande documenten.
De communautaire rechten hebben betrekking op het officieel erkennen van bestaan
en eigen karakteristieken; op het ter beschikking hebben van een eigen territorium;
op het vormen van eigen politieke partijen; op het beschikken over een gemeentelijke,
regionale en administratieve autonomie; op het recht op een eigen juridisch statuut;
op de bevordering van eigen cultuur en taal; op de bescherming en instandhouding
van een eigen cultureel patrimonium; op het recht om aanspraak te maken op openbare
hulp voor de bescherming en verspreiding van de eigen cultuur; op het recht om in
de eigen taal toponymische, educatieve en publicitaire borden aan te brengen en om
eenzelfde economische en sociale ontwikkeling te hebben als de anderen. Het is wel
overtollig aan te stippen dat aan die rechten de plichten beantwoorden van de staten
die deel uitmaken van de Europese Gemeenschap.

Onopgeloste vragen
We beëindigen deze bijdrage met enkele vragen die door al die rapporten en projecten
worden opgeworpen:
- Welk aandeel hebben de minderheden in de macht van de staat?
- Volstaat de autonomie?
- Zijn er in de politieke wetenschappen theorieën voorhanden volgens dewelke
het mogelijk is dat minderheden medezeggenschap in de Staat verkrijgen?
Werden er reeds pogingen aangewend om een dergelijke staatsvorm te realiseren?
- Kan men in het document van de UNO spreken over zelfbeschikkingsrecht van
de minderheden? En in de documenten van de Europese Gemeenschap?
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- Onderzoeken de internationale en nationale documenten, en de zeer complexe
projecten en rapporten van het Europees Parlement werkelijk de mogelijkheid
om een oplossing te vinden waarin aan de minderheden een deel van de politieke
macht wordt toegewezen?
In een volgend artikel zullen we meer informatie geven over de documenten die deze
vragen behandelen.

Eindnoten:
1 Dit is een herwerkte versie van het artikel Minorités en Europe, in Objectif Europe, nr. 7,
Printemps 1990, pp. 4-11.
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Forum
Een ander Europa?
Guido Vanheeswijck
Nu het ijzeren gordijn is neergehaald en de (West-)Europese eenmaking zich weldra
aandient, zoeken politici en economen graag cultuurfilosofische argumenten om die
eenmaking te legitimeren: het gemeenschappelijke Europese huis heeft nood aan
culturele fundamenten. Zo wordt er dan graag verwezen naar traditionele Europese
waarden of hoor je spreken van de ‘wezensaard’ van het oude Avondland, maar
zelden of nooit wordt geëxpliciteerd waarin die wezensaard dan wel bestaat. Intussen
wekken die slogans wel de indruk dat er zoiets als een onveranderlijk pakket van
Europese waarden bestaat.
In het essay, Twijfel aan Europa. Zijn de intellectuelen de vijanden van de Europese
cultuur?1, een sterk uitgebreide versie van zijn afscheidscollege als docent
cultuurfilosofie aan de KUN, vertrekt Ton Lemaire juist vanuit een sterk besef van
de heterogeniteit van de Europese cultuur. Men kan niet om de vaststelling heen dat
er een pijnlijke discrepantie is tussen haar hooggestemde waarden en idealen enerzijds
en haar praktijken van oorlog, onderdrukking en imperialisme anderzijds. Voor vele
intellectuelen heeft die tegenstelling geleid tot een wantrouwen t.o.v. de Europese
cultuur. Daartegenover staat dat diezelfde intellectuelen, juist wanneer ze Europa
veroordelen, een typisch Europees vermogen van twijfel, openheid en zelfkritiek
hanteren. De centrale vraag die zich daarom opdringt is of de kritische twijfel, die
inherent is aan de Europese cultuur, meteen ook een twijfel aan haar eigen identiteit
impliceert. Cryptisch geformuleerd: moet de twijfel van Europa noodzakelijk leiden
tot twijfel aan Europa (p. 12)?
In zes hoofdstukken thematiseert Lemaire die vraag op een lucide en bij momenten
meeslepende manier. Hij laat allereerst zien hoe de taak van de intellectueel (en in
het bijzonder van de antropoloog) gekarakteriseerd wordt door een dialectische
spanning tussen universalisme en particularisme, etnocentrisme en relativisme, een
spanning die trouwens de hele Europese beschaving tekent. Juist omwille van die
schijnbaar onophefbare spanning tussen haar licht- en schaduwzijden ziet de
intellectueel zich geconfronteerd met de dubbele vraag in hoeverre hij zich nog met
die Europese cultuur mag identificeren en, zo ja, met welk deel ervan. Aan die
pregnante vraag mag hij niet ontsnappen via een deconstructie van de
Verlichtingsidealen: ‘Als al Europa een continent, een cultuur, een idee is die moet
worden overwonnen, dan dient dat te gebeuren - denk ik - niet door haar abstract te
ontkennen in een ideologische en epistemologische zelfmoord, maar door haar
principes en hun uitwerking in de wereld te doordenken’ (p. 31). De vraag wat Europa
dan wel is, dient hij recht in de ogen te kijken.
De moderne Europese beschaving wordt, aldus Lemaire, gekenmerkt door een
grote tweespalt en een rusteloze dynamiek. Enerzijds is er de telkens te hernemen
constructie van allesomvattende en ogenschijnlijk onwrikbare systemen; anderzijds
is er de meedogenloze ontmaskering van dit project: beschaving en barbarij, de drang
naar uni-
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versalisme en imperialisme lijken in dat project onafscheidelijk samen te gaan (als
hedendaagse vormen van barbarij wijst hij de technocratie en het economisme aan).
Welk vermogen stelt de intellectueel dan in staat die vormen van barbarij te
onderkennen en te overwinnen zonder tegelijk de verworvenheden van de Europese
beschaving te verliezen? Lemaire zweert bij wat hij kritische rationaliteit noemt.
Een vorm van rationaliteit die allerminst samenvalt met de technische rationaliteit
maar waarvan de kracht er juist in bestaat dat ze de bestaande realiseringen van
rationaliteit telkens opnieuw contesteert.
Slechts vanuit de kritische rationaliteit kan de eenzijdigheid, eigen aan het
aanvankelijke Verlichtingsideaal, worden aangewezen. Enkel door zelfreflectie kan
ze uiteindelijk zichzelf achterlaten: ‘Het denken weet dat het noch zichzelf afdoende
kan funderen noch kan voltooien tot een definitief en afgerond beeld van de totaliteit
van de werkelijkheid. Daarom leidt de gang van het denken tot de erkenning van het
onbegrijpelijke, van het mysterie van de wereld’ (p. 94). Via dat
bewustwordingsproces vindt de rationaliteit haar oorsprong en haar voleinding in
een spirituele mystiek die haar overstijgt.
Dit project om met de rede de rede te bekritiseren heeft voor Lemaire concrete
consequenties. Nu de paradox binnen de Europese beschaving haar hoogtepunt bereikt
(op het moment dat ze mondiaal is verspreid, is het Avondland een perifeer gebied
geworden), moet haar kracht juist in haar zwakte liggen: de band tussen universalisme
en imperialisme kan worden losgemaakt en in haar politieke tweederangsrol kan ze
juist haar geestelijke catharsis vinden.
Omdat Europa de Verlichting heeft ingezet, heeft ze ook als eerste kennisgemaakt
met haar destructieve en waanzinnige kant. Dat besef geeft het oude Avondland
(meer dan Amerika, de Sovjetunie of Japan) de kans de beperkingen van het
Verlichtingsideaal te onderkennen zonder haar inherente mogelijkheden te verwerpen.
Tegelijkertijd beseft Lemaire het utopische van dit door spiritualiteit en moraliteit
‘gematigd rationalisme’. Dat Europa - gevangen in de logica van de wereldmarkt wil vasthouden aan een mateloos vooruitgangsgeloof lijkt meer voor de hand te
liggen.
Als schets van de problematiek van de culturele identiteit van Europa is dit een
verhelderend en uitdagend essay. Lemaire laat zien hoe de taak van de Europese
intellectueel onvermijdelijk het bewustzijn van een innerlijke tegenstrijdigheid
impliceert: het geloof in de roeping van Europa draagt in zich de radicale twijfel aan
het humane karakter van haar verworvenheden. Op die manier vaart hij een
middenkoers tussen een eenzijdig eurocentrisme en een doorgedreven
cultuurrelativisme.
M.b.t. de uitweg uit die problematiek (hfdst. 6-7) kan Lemaires opvatting, mijn
inziens, op een dubbele wijze een corrigerende aanvulling vinden in het denken van
hedendaagse Oosteuropese wijsgeren (Patocka, Havel, Kolakowski, Mazowiecki),
waarin dezelfde vraag naar de Europese identiteit wordt gethematiseerd.

Spiritualiteit en christendom
Zo wijst Lemaire categoriek het christendom af als inspiratiebron voor de innerlijke
vernieuwing van Europa. Naar zijn mening zijn de christelijke kerken voor een deel
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gezwicht voor het kapitalisme en de welvaartsmaatschappij, terwijl de katholieke
kerk zich ‘inspant om vast te houden aan haar traditie van geestelijk totalitarisme en
zich daarin een ware erfgenaam van het Romeinse imperium betoont’ (pp. 89-90).
Zelf ziet hij veel meer heil in een ‘religie zonder goden’ zoals het boeddhisme en
stelt hij hoge verwachtingen in de convergentie tussen nieuwe wetenschappelijke
inzichten en oeroude mystieke ervaringen (‘New Age’-denken).
Het is echter vreemd dat de genuan-
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ceerde manier waarop hij de dialectische spanning tussen droom en daad in de
Europese beschaving beschrijft, helemaal achterwege blijft bij zijn analyse van het
christendom. Waarom zou de spanning die de hele Europese beschaving kenmerkt
en die juist als katalysator fungeert om bestaande mistoestanden aan de kaak te stellen
niet evenzeer van toepassing zijn op de evolutie van het christendom, dat mee die
beschaving gestalte heeft gegeven? Waarom een rigoureuze afwijzing ervan en een
zich neerleggen bij ‘de onophefbare tegenstelling tussen inspiratie en institutie’?
Lemaire heeft zich bij de uitwerking van zijn ‘oplossing’ voor een groot deel laten
inspireren door het essay Op zoek naar de barbaar van Leszek Kolakowski2. Daarin
neemt de Poolse filosoof eenzelfde positie in tussen etnocentrisme en
cultuurrelativisme. Maar de grondslag van de Europese cultuur plaatst Kolakowski,
in tegenstelling tot Lemaire, juist in haar christelijk bewustzijn. Kolakowski is van
oordeel dat de Verlichting ontstaan is uit de opnieuw overdachte christelijke erfenis,
vervolgens de weerstand van de versteende vormen van die erfenis heeft moeten
overwinnen en tenslotte zich van haar christelijk uitgangspunt heeft verwijderd. Door
die verwijdering heeft de Verlichting zich uiteindelijk tegen zichzelf gekeerd.
Kolakowski wijst daarom op de onontbeerlijke impact van een zich van binnenuit
vernieuwend christendom of van een denken dat zich op zijn minst door het christelijk
gedachtengoed laat inspireren. Voor hem hangt het voortbestaan van de Europese
beschaving samen met het levend houden van het typisch christelijke besef dat de
rede noch een ander menselijk vermogen definitieve oplossingen geeft, maar dat er
enkel de nooit eindigende zorg en de eeuwige onvolmaaktheid is vanuit een bewustzijn
van de eigen grenzen zonder daarom in wanhoop te vervallen.

Twijfel en waarheid
Vanuit die optiek lijkt me Lemaires grondidee van kritische rationaliteit vatbaar voor
verdere uitwerking. Lemaire benadrukt voortdurend en terecht het vermogen van de
twijfel. Een dergelijk vermogen houdt natuurlijk de vooronderstelling in van een
waarheid die we te erkennen hebben, maar het is veelbetekenend dat Lemaire, zeker
in vergelijking met de Oosteuropeanen, het probleem van de waarheid ternauwernood
uitwerkt.
Sterk beïnvloed door het zoëven geciteerde essay van Kolakowski, thematiseert
de Poolse ex-premier Tadeusz Mazowiecki in zijn essaybundel Het andere gezicht
van Europa3, het standpunt dat we slechts aan (ons innerlijk) totalitarisme kunnen
ontsnappen, indien we een waarheid erkennen die onszelf transcendeert: politiek
dient altijd te worden gevoerd vanuit een ethische dimensie, die ons appelleert vanuit
een openheid op Waarheid en Gerechtigheid, die elke voorlopige waarheids- en
rechtvaardigheidsaanspraak contesteert. Op die manier toont zich het andere gezicht
van Europa.
Ook andere Oosteuropeanen zijn unaniem in hun beklemtoning van dit principe
als basis van hun (politiek) handelen. In de latere geschriften van de Tsjechische
wijsgeer Jan Patocka, de in 1977 (tijdens een politieverhoor) overleden stichter van
de Charta '77-beweging, wordt de vraag naar de mogelijkheid van het leven in de
waarheid gethematiseerd. Voor zijn essay over Charta '77 inspireert Vaclav Havel
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zich aan dit ideeëngoed en hij ontleent de titel aan Patocka: Poging om in de waarheid
te leven4. Diezelfde levensvisie werkt Havel op een dieper en meer existentieel niveau
uit in Brieven aan Olga5, een bundeling van brieven die hij vanuit de gevangenis
(1979-1983) aan zijn vrouw schrijft. Hierin spreekt Havel van een ‘absolute horizon’,
een ‘geheugen van het zijn’, die aan het leven betekenis geeft en van waaruit onze
daden wor-
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den beoordeeld.
Hoe verschillend de onderlinge benamingen van dit principe ook zijn - Patocka
spreekt van ‘negatief Platonisme’, Kolakowski van ‘zoektocht naar het Absolute’ -,
gemeenschappelijk is het besef dat Europa een waarheid te erkennen heeft die de
kritische rationaliteit begeleidt in haar opdracht om dogmatische waarheids- en
gerechtigheidsaanspraken van bestaande vormen van rationaliteit en handelen telkens
opnieuw op de helling te zetten6.

Een kosmos om in te leven
Henk Jans
Zowel uit de positief-wetenschappelijke als uit de theologische hoek gaan sinds
geruime tijd nogal wat stemmen op die een nieuwe dialoog tussen wetenschap en
geloof niet alleen wenselijk maar ook echt mogelijk achten. Aan die uitdrukkelijk
beaamde mogelijkheid heeft de Leuvense hoogleraar Jan Van der Veken een tegelijk
overzichtelijk en indringend essay gewijd1. Bijzonder verhelderend lijkt mij de
omschrijving (p. 114) van wat men - zeker in deze aangelegenheid - onder dia-loog
of waarachtig twee-gesprek dient te verstaan: ‘Een echte dialoog veronderstelt dat
de partners noch precies hetzelfde zeggen, noch de zienswijze van de ander principieel
afwijzen: zij horen thuis in dezelfde wereld die ze beiden, met hun eigen licht,
proberen te begrijpen’. Raakt men het eens over deze quasi-definitie van de dialoog,
dan ‘is er dus geen bijzondere wetenschap voor gelovigen en een andere voor
ongelovigen, maar heb je wel een opvatting over de natuur waarmee een dialoog
vanuit religieus standpunt van meet af aan onmogelijk is en één waarmee de dialoog
wél kan worden gevoerd’ (ibid.) Wat hier van de wetenschap wordt gezegd geldt
mutatis mutandis vanzelfsprekend ook in omgekeerde zin: je hebt religieuze
voorstellingen of opvattingen over de natuur (schepping, God...) die van meet af aan
elk gesprek met de natuurwetenschappen uitsluiten en andere, die wél ruimte laten
voor een eerlijke dialoog met de (moderne tot recente) fysische, biologische en
kosmologische inzichten en theorieën.
De auteur situeert de z.i. opnieuw mogelijk geworden dialoog in de historische
context van de jongste drie eeuwen. Na de copernicaanse en newto-
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niaanse, wetenschappelijke revoluties raakten wetenschap en geloof steeds meer van
elkaar vervreemd en verschraalde het religieuze gods- en scheppingsgeloof tot de
‘Dieu horloger’ van een nog rationeel verantwoord geacht deïsme. Die voorlopige
oplossing zou echter, sneller dan verwacht of ook maar bedoeld, moeten wijken voor
de voortaan als onoverkomelijk ervaren tegenstelling tussen nieuwe wetenschap en
oud geloof. Gaandeweg werd het positief-wetenschappelijk kennismodel gehanteerd
als de enige valabele vorm van ‘objectieve’ kennisverwerving en -uitbreiding.
Geruime tijd (ten dele nog tot op vandaag) zocht een in het nauw gedreven geloof
zijn waarheidsaanspraken te redden en veilig te stellen door middel van een volledige
‘boedelscheiding’ (p. 22) tussen wetenschappelijk en gelovig inzicht. Beide
benaderingen van de - ondanks alles - éne werkelijkheid zouden, elk op haar manier,
volkomen legitiem en even volkomen van elkaar gescheiden (moeten) zijn. Men
viseerde een soort permanente Godsvrede tussen wetenschappelijke en religieuze
visies op de wereld; ze dienden elkaar slechts te respecteren als volstrekt
anderssoortige kennisvormen, die letterlijk niets met elkaar gemeen hadden en elkaar
derhalve nooit ofte nimmer kónden tegenspreken.
Die op het eerste gezicht rust brengende en geruststellende oplossing bleek evenwel
steeds moeilijker vol te houden. Een groeiend aantal wetenschapsmensen probeerden
toch weer hun wetenschappelijke kijk op de wereld te verbinden met een alomvattende
wereldbeschouwing, terwijl het vanuit de theologische hoek evenmin aan pogingen
ontbrak om verworven, wetenschappelijke inzichten te recupereren als een bevestiging
of bewijs van uitgesproken religieuze opvattingen. Een typisch staaltje van dit soort
concordisme was de uitspraak van Pius XII in 1951 (pp. 83-84), die de toentertijd
nog prille Big Bang theorie (van o.m. Kanunnik Lemaître, en zeer tégen diens zin)
bestempelde als de wetenschappelijke bevestiging van het bijbels en christelijk
scheppingsgeloof.
Ten aanzien van beide ontwikkelingen (de totaliteitsaanspraken van de
wetenschappen en het isolationisme of concordisme van het geloof) koos de auteur,
naar ik meen volkomen terecht, voor een heel wat moeilijker, maar tegelijk
genuanceerder en vruchtbaarder middenweg. Die verbindt, mét de erkenning van de
te respecteren autonomie van de wetenschappelijke en de religieuze visie, de niet
minder gewichtige erkenning dat beide visies de jongste tijd een dermate grondige
evolutie hebben doorgemaakt (in b.v. het wetenschappelijk wereldbeeld van een
Prigogine en het dynamisch scheppings- en godsbegrip van een Whitehead) dat tussen
beide inderdaad een echte dialoog, in de hoger omschreven zin, opnieuw mogelijk
geworden en geboden is.
Tot voor kort in wetenschappelijke kringen vrijwel algemeen verguisde,
teleologische of finalistische beschouwingen spelen in de bepleite dialoog opnieuw
een onverwachte rol. In de fysica (de verrassende ontwikkeling van orde uit chaos),
de biologie (de evolutie van het leven naar steeds meer complexiteit én bewustzijn,
tot en met het zelfbewustzijn van de mens) en de kosmologie (de controverse omtrent
de initiële voorwaarden van de kosmogenese en het antropisch principe) is enig
intern finalisme of objectieve doelgerichtheid, althans voor een aantal
wetenschapsmensen, niet langer taboe. Of en hoe daarmee ook een extern finalisme,
een subjectieve doelstreving of zelfs een (al dan niet goddelijke) bedoeling zou
kunnen verbonden zijn behoort tot het domein van de filosofische reflectie en de
religieuze duiding. Wetenschappelijke en religieuze wereldvisies vallen dus wel
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nooit samen (‘zeggen niet precies hetzelfde’), maar kunnen tegelijk veel minder dan
tevoren gelden als volstrekt met elkaar onverenigbare visies op de ene werkelijkheid.
In voetnoot 100 verwijst
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de auteur ‘voor feitelijke gegevens en ook als achtergrondliteratuur’ naar een
‘proefschrift van uitzonderlijke betekenis’, dat inderdaad op een genuanceerde en
uitvoerig gedocumenteerde manier het probleem van het finalisme in de biologische
evolutieleer analyseert2. De auteur bekent dat hij voor het schrijven van zijn boek dit
werk niet tijdig heeft kunnen raadplegen. Dat is wel te betreuren, want het komt mij
voor dat hij op basis van dit werk, een aantal op pp. 96-106 behandelde punten nog
scherper en bevattelijker zou hebben geformuleerd.
In zijn inleiding suggereert de auteur dat de harmonie tussen wetenschap en geloof
pas in de moderne tijd ernstig verbroken werd. Ik meen dat een mogelijk of feitelijk
conflict tussen wetenschap en religie veel universeler (b.v. ook werkzaam in het
jodendom en de islam) en van alle tijden is. Augustinus heeft reeds zeer uitdrukkelijk
gewezen op het onheil dat christengelovigen aanrichten, wanneer zij, in naam van
het geloof, opvattingen omtrent de astronomie, ‘de natuur van dieren, vruchten,
stenen en dergelijke dingen meer’ verdedigen, die manifest vals zijn vergeleken met
de (wetenschappelijke) ‘kennis die ook niet-christenen daaromtrent bezitten en die
op een volkomen zekere redenering of waarneming berust’3. De mogelijkheid van
een conflict tussen wetenschap en geloof schijnt even oud te zijn als elke opkomst
van een enigermate autonome en geëmancipeerde wetenschapsbeoefening, die met
de tijd geconfronteerd wordt met religieuze opvattingen die (uit inertie of verweer)
naar fundamentalisme neigen. Ongeacht deze kanttekeningen kan ik dit essay warm
aanbevelen aan al wie het conflict of de spanning tussen wetenschap en geloof in
tegelijk actuele en fundamentele termen, en in een beknopt bestek, geformuleerd
wenst te zien.
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De navel van de geschiedenis
Geschiedenis: wetenschap of retoriek?
Erik de Smet
‘Is “geschiedenis” al dan niet een wetenschap?’, vroeg de docent wetenschapsfilosofie
mij op het examen. Na lang nadenken moest ik hem het antwoord schuldig blijven.
De vraag is een oude valstrik waar niet alleen ‘leken’ en jonge studenten intrappen,
maar waarmee generaties filosofen en historici worstelden. Geschiedenis blijkt meer
iets weg te hebben van een ‘discussie zonder eind’ (P. Geyl) dan van een
wetenschappelijk discours. Alhoewel, in de vorige eeuw zagen Duitse historici het
als hun opdracht op zoek te gaan naar wetmatigheden, net zoals in de
natuurwetenschappen. Die opvatting werd door velen, o.a. door de filosoof Dilthey,
bestreden. De geschiedenis had immers, volgens Dilthey, een eigen ‘hermeneutische’
methode. Zij vraagt een ‘zich inleven’, een ‘zich indenken’ in situaties uit het verleden.
In 1905 mengde de jonge, later beroemde historicus J. Huizinga zich in het debat
door in zijn inaugurale rede voor de universiteit van Groningen te stellen dat er in
de geschiedenisbeoefening een ‘esthetisch’ moment schuilt. De geschiedschrijver is
als een kunstenaar die werkt aan een schilderij of een beeld: de manier waarop het
verleden wordt weergegeven en hoe er tussen feiten verbanden worden gelegd is niet
logisch te funderen. Latere, vooral dan na Wereldoorlog II, positivistisch ingestelde
historici (o.a. in Nederland C. Bertels) keerden zich tegen deze opvatting.
Geschiedenis verdiende voor hen een nauwkeurige wetenschappelijke methode, net
zoals in de sociale wetenschappen, met tabellen, diagrammen, cijferreeksen enz.
Volgens deze opvatting hoort een afdeling geschiedenis misschien beter thuis in de
faculteit sociale wetenschappen.
In het voorbije decennium deed zich in het Nederlandse geschiedtheoretisch werk
een heroriëntatie voor, voornamelijk door het werk van één man, F.R. Ankersmit (o
1945), docent intellectuele en theoretische geschiedenis te Groningen. Het verleden
en wat daarvan rest, zo stelde Ankersmit in zijn proefschrift Narrative Logic. A
Semantic Analysis of the Historian's Language (1981), bezit geen essentie of structuur,
alleen de ‘verhalen’ (narratio) bezitten die structuur. Het ‘narrativisme’ ziet die
structuur dus niet in een historisch object maar in het verhaal dat wij over het verleden
vertellen. Het narrativisme is de geschiedfilosofische vorm van het
‘anti-foundationalisme’, een wetenschapsfilosofische opvatting die reageerde tegen
de kentheoretische visie zoals die o.a. door Dilthey werd verdedigd.
Van Ankersmit verscheen recent een keurig uitgegeven bundel, De navel van de
geschiedenis1, met twaalf geschiedtheoretische opstellen die op een paar na reeds
gepubliceerd werden in gezaghebbende tijdschriften. Het is een rijk, maar verbrokkeld
boek - een logisch gevolg van de lage cohesiekracht van een opstellenbundel.
De titel slaat op een passage uit Freuds Trawndeutung: ‘Dies ist dann der Nabel
des Traums, die Stelle, an der er dem Unerkannten aufsitzt. (...) Aus einer dichteren
Stelle dieses Geflechts erhebt sich dann der Traumwunsch wie der Pilz aus seinem
Mycelium’. Freud wijst met dit beeld ten eerste op de aanwezigheid van een
verknoping van droomgedachten die resistent is tegen verdere interpretatie. Ten
tweede, zit in die verknoping juist de essentie van de droom geworteld. Een dergelijke
navel bespeurt A. ook in de geschiedschrij-
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ving. Hij noemt die navel ‘een metafoor van het interpreteren’. De geschiedkundige
interpretatie voltrekt zich binnen de matrix van dispersie en integratie (d.i. de
zoektocht naar zowel het detail als de essentie van de historische werkelijkheid). Die
matrix is de ‘navel van de geschiedenis’, de plaats waar historische interpretatie en
historische werkelijkheid mekaar raken. De invloed van het ‘Franse historisch besef’
met o.a. de filosofen Derrida en Foucault is duidelijk te merken.
Ankersmit spreekt in dit boek niet meer over een geschiedverhaal als ‘narratio’,
zoals in zijn proefschrift uit 1981, maar als een representatie of voorstelling. De drie
centrale begrippen van de bundel zijn, zoals de ondertitel zegt, interpretatie,
representatie en historische realiteit. Die drie begrippen staan nauw met elkaar in
verband. De representatie is een voorwaarde voor de interpretatie en de sleutel voor
verdere geschiedschrijving (zoals A. zelf aantoont in het voortreffelijke opstel
Politieke representatie. Betoog over de esthetische staat). De historische realiteit
dient gesitueerd te worden in het proces van de representatie zelf en niet in een
onafhankelijk gerepresenteerde. De historische realiteit is immers vervlogen.
Volgens A. gaat het in de geschiedschrijving om het vocabularium van de
representatie. Een historicus doet meer dan beschrijven en verklaren van
gebeurtenissen uit het verleden. Geschiedschrijving lijkt, als representatie, meer op
een kunst. Zij dient dan ook de lessen van de esthetica meer ter harte te nemen. De
lezer van een literaire of historische tekst of de toeschouwer van een film, beeld of
schilderij wordt ‘gedwongen’ door andermans ogen naar de wereld te kijken. Daaruit
ontstaan betekenissen. De betekenis van een tekst (of een kunstwerk) bestaat uit twee
componenten: zoals zij is in de wereld en zoals ze vanuit een bepaald perspectief
bekeken kan worden. Zoals kunst maakt ook de geschiedbeoefening deel uit van
onze hedendaagse cultuur. Een studie van die discipline moet dan ook in relatie staan
tot de literatuur, de schilderkunst enz. (p. 80). De theoretische reflectie op de
geschiedschrijving mag echter niet ophouden bij een esthetische duiding van de
historische weergave.
Sluit deze visie niet nauw aan bij die van de jonge Huizinga? Voor Ankersmit, in
het opstel Retorica en geschiedschrijving, is geschiedschrijving altijd retorisch van
karakter. Met retorica bedoelt hij dat een schrijver of spreker een lezer of toehoorder
op grond van juiste uitspraken wil overtuigen van een standpunt dat niet op zijn
feitelijke juistheid gecontroleerd kan worden. De historische retorica dient echter
rekening te houden met een aan de wetenschappen ontleende toetsingsdrift: ze moet
een betrouwbare representatie bieden van het verleden.
Maar wanneer kunnen we spreken van een betrouwbare representatie? Ankersmit
zegt in zijn opstellenbundel opmerkelijk weinig over het wetenschappelijke statuut
van historische bronnen (dagboeken, registers, foto's, kranten,...). Dat is meer dan
eigenaardig voor een vakhistoricus. Hij pleit met vuur voor het gebruik van een
vocabularium van de representatie i.p.v. verklaring en interpretatie, maar hoe een
historicus dit vocabularium moet aanwenden wanneer hij met kwantitatieve gegevens
wordt geconfronteerd, blijft vaag. Ankersmit tracht wel een antwoord te geven op
de vraag welke de voorwaarden zijn voor een objectieve geschiedschrijving.
De enige garantie voor een objectieve geschiedschrijving is de spanning tussen
de vanouds beoefende synthetistische geschiedschrijving en de populaire micro-stories
(zoals b.v. C. Ginzburgs Il Formaggio e i Vermi, ‘een voetnoot die tot een heel boek
is uitgegroeid’, of E. Le Roy Ladurie's Montaillou. Village Occitan). Die spanning
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is opmerkelijk, want Ankersmit had in vroeger werk zijn voorkeur uitgesproken voor
de synthetiserende verhalen. De belangrijkste
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karakteristiek, zo stelt de auteur, van de micro-stories is dat ze
‘ge-de-contextualiseerd’ (cfr. Derrida) zijn, a.h.w. brokstukken van het verleden.
Micro-stories verwijzen, net zoals zoveel moderne kunst naar zichzelf: de
werkelijkheid achter de representatie wordt niet meer geduid, maar in de representatie
zelf opgenomen. Die micro-stories staan dan niet meer op een lager niveau dan de
bestaande synthesewerken, maar zijn in waarde gelijk en staan misschien wel een
niveau hoger omdat in de micro-stories de breuken in de syntheses zichtbaar worden.
Ankersmit weerlegt uitdrukkelijk de kritiek op deze postmodernistische vorm van
geschiedschrijving, als zou het daarbij slechts om anekdotische geschiedverhalen
gaan. Nochtans zijn, volgens hem, zowel de micro-stories als de synthesewerken
nodig om aan echte geschiedbeoefening te doen.
De navel is een boek dat pretendeert geen echte conclusies aan te bieden of
standpunten te verdedigen. ‘Wanneer we tegenwoordig zo weinig van de intellectuele
wereld zien, dan is dat omdat we het domein van wat getoond kan worden hebben
vernauwd tot dat waartegenover we een standpunt kunnen innemen’ (p. 43).
Ankersmits enige betrachting is ‘de lezer iets te laten zien van geschiedbeoefening
waarvan ik hoop dat hij het interessant zal vinden’ (p. 42). Het is inderdaad een
interessant, ofschoon niet gemakkelijk boek. De auteur vraagt veel van zijn lezers,
b.v. een zekere vertrouwdheid met het ideeëngoed van Foucault, Derrida en de
Angelsaksische hermeneutici. Daar geschiedtheoretisch werk idealiter verbonden is
met de praxis van de geschiedbeoefening heeft de filosoof de kans de vakhistoricus
te ontmoeten. Ankersmits grote verdienste is dat hij met dit boek een intellectueel
debat tussen historici en filosofen aanzwengelt.

Eindnoten:
1 T. Lemaire, Twijfel aan Europa. Zijn de intellectuelen de vijanden van de Europese cultuur?
Ambo, Baarn. 1990, 103 pp.
2 L. Kolakowski, Op zoek naar de barbaar. De illusies van een cultureel universalisme, in Essays
van Leszek Kolakowski, Spectrum (Aula), Antwerpen, 1983, pp. 7-30.
3 T. Mazowiecki, Het andere gelaat van Europa, Unistad, Helmond, 1990, 226 pp. Zie vooral
het artikel Venster op het on-eindige, pp. 183-200.
4 V. Havel, Poging om in de waarheid te leven, Van Gennep Kritiese Biblioteek, Amsterdam,
1990, 110 pp.
5 V. Havel, Brieven aan Olga. Overdenkingen uit de gevangenis, Fontein, Baarn, 1989.
6 Alhoewel het ideeëngoed van deze Oosteuropeanen op een fundamenteel spiritueel niveau een
sterke overeenkomst vertoont, zijn zij niet in één religieus schema onder te brengen. Mazowiecki
is een uitgesproken katholiek, maar Patocka, Havel noch Kolakowski behoren tot een bepaalde
kerkgemeenschap. F O R U M
1 Jan Van der Veken, Een kosmos om in te leven. Het nieuwe gesprek tussen kosmologie en geloof,
DNB/ Pelckmans, Kapellen / Uitgeverij Kok Agora, Kampen, 127 pp., BF. 425.
2 Het gaat om F.J.K.J. Soontiëns, Evolutie en finaliteit. Een historische en wijsgerige analyse
van een vervreemde relatie, Nijmegen, 1988, 407 pp., waarnaar ik meermalen verwezen heb
in H. Jans, Ruimte voor vrijheid?, in Streven, november 1989, pp. 140-142. Voor een beknopte
voorstelling van het werk door de auteur zelf cfr. F.J.K.J. Soontiëns, Milieucrisis, teleologie en
antropocentrisme, in Streven, mei 1990, p. 733.
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3 Voor een uitvoeriger behandeling van Augustinus' ervaring en standpunt cfr. H. Jans, Wetenschap
en geloof: een oud conflict, in Streven, augustus-september 1965, pp. 1105-1110.
1 F.R. Ankersmit, De navel van de geschiedenis. Over interpretatie, representatie en historische
realiteit, Historische Uitgeverij Groningen, 1991, f 65 (zie ook de situering van het werk van
Ankersmit door Frank Van Vree, in De Volkskrant van 16/2/1991).
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Boeken
Filosofie
Doorlichting van de psychotherapeutische relatie vanuit de ethische
stellingname van Emmanuel Levinas, FJ.M. Rouppe van der Voort,
nawoord R. Burggraeve, Eburon, Delft, 1990, 88 pp.
Hoewel de psychoanalyse geen echte gesprekspartner in het denken van Levinas is,
is hun globale mensvisie en hun parallelle thematiek een uitnodiging de confrontatie
te wagen. Het gesprek kan op drie niveaus gebeuren. Het ‘an-archisch’ karakter van
de verantwoordelijkheid en de onherleidbaarheid van het onbewuste tot het bewuste
vertonen een analoge structuur. Daarnaast kan Levinas' abstracte notie van autonomie
uitgediept worden vanuit het narcistische begeren en kan het freudiaanse
realiteitsprincipe geradicaliseerd worden door Levinas' alteriteitsconcept. De
psychoanalyticus Rouppe van der Voort bewandelt een derde weg. De
overdrachtsrelatie in de therapie wordt onderzocht als uitdrukking van de ontologische
en de metafysisch-ethische grondvormen. Levinas houdt in zijn wijsbegeerte een
sterk pleidooi voor de metafysische relatie die als alteriteitsrelatie de westerse
ontologie onder sterke kritiek plaatst. De westerse ontologie wordt gekenmerkt door
het primaat van het zelfde of van de centrale plaats van de eigen subjectiviteit.
De auteur, filosoof en psychoanalist, maakt geen vergelijking tussen het denkkader
van de psychoanalyse en de filosofie van Levinas, maar hij onderzoekt hoe het denken
van Levinas de psychoanalytische praktijk kan verhelderen en verrijken. De
grondvormen van het menselijke bestaan, ontologie en metafysica, verhelderen de
therapeutische grondhoudingen van abstinentie en empathie. Die thesis wordt zichtbaar
gemaakt in een studie van het overdrachtsverschijnsel bij de behandeling van de
klassieke en de narcistische neurosen. De therapeut dient een metafysisch standpunt
in te nemen. Maar bij bepaalde neurosen vertolkt dit standpunt zich eerder in een
ontologische houding.
In zijn studie wil de auteur essentiële grondvormen van wijsgerig-antropologische
aard verkennen. Het is hem te doen om de grondvormen van de menselijke
verhoudingen, zoals die zich voordoen in het therapeutisch proces. Deze originele
benadering maakt dit boekje zeer lezenswaard.
Luc Anckaert

Eerste vragen. over Griekse filosofie, Charles Vergeer, Sun, Nijmegen,
1989, 198 pp., f 29,50.
Eerste vragen, zo schrijft Charles Vergeer in zijn inleiding, wil niet de zoveelste
inleiding in de Griekse filosofie zijn, maar gevoelig maken voor bepaalde problemen,
structuren en vragen die ons nog steeds aangaan. Men kan zich afvragen of élke
serieuze en werkelijk filosofische inleiding in het Griekse denken niet door een
dergelijke bekommernis geleid wordt. Maar toegegeven moet worden dat Vergeer
in deze opzet op originele wijze is geslaagd. Anders dan het lineaire schema van veel
filosofiegeschiedenissen vaak suggereert, is de lijn van de Grieken naar het moderne
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denken - zo laat hij zien - allerminst recht en onmiddellijk. Het ging de Grieken
wellicht om dezelfde verwondering die ook het hedendaagse filosoferen nog inspireert,
maar hun volstrekt verschillende culturele situatie noodzaakte tot een heel andere
articulatie van die vraag - een articulatie die ons bij het lezen en interpreteren van
Griekse teksten tot zeer grote omzichtigheid noopt.
Vergeer legt vooral de nadruk op het agrarische karakter van de klassieke cultuur,
die ook het klimaat in de steden nog altijd sterk bepaalde, en op de geheel eigen aard
van de Griekse godsdienstigheid, die heel het leven doortrok en een scheiding tussen
wijsbegeerte en theologie dan ook tot een anachronisme maakt. Zijn methodische
ingang is vooral de etymologie. Via een nauwkeurige analyse van de Griekse
wijsgerige terminologie en geselecteerde tekstpassages roept hij een denkklimaat op
waarin ogenschijnlijk evidente uitspraken een volstrekt andere betekenis blijken te
verbergen dan zij aanvankelijk schijnen uit te dragen. Vooral
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Heraclitus is daarvoor een dankbare auteur, wiens ‘duisterheid’ tegen de achtergrond
van het Griekse begrip van de kosmos veel common sense blijkt te bevatten.
Daarmee is Eerste vragen een stimulerend boekje geworden, dat aanvankelijk in
zijn etymologische exercities enig doorzettingsvermogen eist, maar die inspanning
rijkelijk beloont. Een tweede studie over het Romeinse denken kondigt Vergeer in
zijn voorwoord al aan; men kan er met interesse naar uitzien.
Ger Groot

God en de filosofie, Emmanuel Levinas, (Sleutelteksten in godsdienst en
theologie, Deel 5), vert. Th. de Boer, Meinema, 's-Gravenhage, 63 pp., BF.
338 (verspreiding in België: Denis & Co, Deurne).
De paradoxale relatie tussen het eindige en het oneindige is de centrale vraag in het
denken van Levinas. Na de metafysische studie in Totalité et Infini verschoof de
aandacht naar de subjectiviteit die van meet af aan in een traumatisch gebeuren door
de onweerstaanbare roep van de ander tot verantwoordelijkheid is gewekt. De tekst
God en de filosofie is de vertaling van een artikel uit de bundel De Dieu qui vient à
l'idée. Indien God binnen het filosofisch discours wordt gedacht, wordt zijn
transcendentie gereduceerd tot een zijnde. Indien God buiten de filosofie wordt
gedacht, lijkt een irrationaliteit de tol die hiervoor betaald moet worden.
Een doordenken van de westerse rationaliteit stelt ons in staat een ander zinsdenken
te ontwikkelen. De gangbare wijsbegeerte vindt haar uitgangspunt in de identiteit
tussen denken en zijn. De waarheid of de ‘onverborgenheid’ is de zin van het zijn.
De verantwoordelijkheidsrelatie toont echter een zin die de betovering van het
lichtende zijnsen waarheidsgebeuren doorkruist. Door deze relatie is de subjectiviteit
in de steeds nieuwe intrige van de ‘goddelijke komedie’ verwikkeld. Het ethische is
anders dan zijn. In de hem eigen stijl denkt Levinas in deze korte, soms gedrongen
tekst na over de relatie van de gesplitste subjectiviteit met het oneindige.
De mooie vertaling wordt voorafgegaan door een puntige inleiding en wordt
begeleid door waardevolle voetnoten. Na zijn uitstekende vertaling van Levinas'
hoofdwerk, verwent De Boer de Nederlandstalige lezer met een representatieve tekst
uit de latere geschriften.
Luc Anckaert

Wat vanaf het begin der tijden verborgen was... Een onderzoek in
samenwerking met Jean-Michel Oughourlian en Guy Lefort, René Girard,
Kok Agora, Kampen / DNB/Pelckmans, Kapellen, 1990, 527 pp., BF. 1.690.
Voor de trouwe lezers van Streven is Girard beslist geen onbekende. L. Van Bladel
introduceerde de lezer reeds vroeg (Streven, oktober 1980, pp. 10-25) in Girards
denken en vroegere vertalingen van zijn werk zijn in het blad al uitvoerig besproken.
Dit boek is de vertaling van een werk uit 1979. In gespreksvorm zet Girard
systematisch zijn gedachtengoed uiteen. Met een bewonderenswaardige historische
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en antropologische achtergrondkennis en aan de hand van verhalen, mythen, riten
en godsdiensten illustreert hij zijn opvattingen, legt hij de zwakheden van andere
denkers bloot en dient hij zijn critici van antwoord.
Girard herhaalt zijn stellingen over het mimetisme als drijvende kracht van het
primitieve handelen. Het samenleven is een kluwen van wederzijds begeren, van
wederzijdse nabootsing, van wederzijdse rivaliteit die leidt tot steeds meer geweld,
tot een onleefbare wereld. De spiraal van geweld wordt doorbroken als de
maatschappij een zondebok kiest die als zoenoffer wordt gedood. Deze ‘funderende
moord’ wordt geïdealiseerd, gesacraliseerd, verbloemd in riten, mythen en
godsdiensten. Maar, na een moment van vrede breken nieuwe crisissen uit en herneemt
het geweld zijn rechten. Tegenover deze schijnbaar uitzichtloze herhaling plaatst
Girard de joods-christelijke visie. Het Oude Testament klaagt al geregeld het
onstuitbare geweld aan, en de dood van Jezus is een definitieve veroordeling ervan;
met zijn dood wil hij een teken van liefde geven en het geweld een halt toeroepen.
Dat dit teken niet begrepen werd en dat het geweld toch doorgaat - er zijn steeds
nieuwe zondebokken en vervolgingen! - is te wijten aan de sacrificiële verklaring
van de teksten: eeuwenlang heeft men ten onrechte Christus' dood verklaard als
zoenoffer en uitboeting voor de zonden van de mensheid en dus God voorgesteld als
een wraakzuchtig Wezen, terwijl het in feite gaat om menselijk geweld tegenover
goddelijke liefde. Nu pas kan
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de mensheid zich bevrijden van de noodlottige sacrificiële interpretaties, en dus
doordringen tot de bevrijdende superioriteit van de christelijke geest.
Deze (veel te rudimentaire) samenvatting toont aan dat Girard beslist niet past in
het Verlichtingsdenken of het postmoderne levensgevoel; hij pretendeert een totale
verklaring (en bevrijding) te kunnen bieden vanuit een nieuwe interpretatie van de
meest invloedrijke tekst uit de westerse cultuur. Zijn exposé vertoont daardoor enkele
zwakheden die eigen zijn aan het holistisch denken. Dat zijn twee gesprekspartners
meer als supporters dan als kritische begeleiders optreden, bevordert misschien wel
de overzichtelijkheid van het geheel, maar niet de overtuigingskracht ervan. Toch
heeft zijn denken een indrukwekkend en meeslepend elan; het dwingt eerbeid af door
de omvang en gefundeerdheid van zijn bronnen, door zijn afbraak van gestroomlijnde
verklaringen van gecanoniseerd tekstmateriaal, door gedurfde interpretaties en
vrijmoedige confrontatie met alle domeinen van de geesteswetenschappen en de
literatuur. Op zijn manier maakt Girard alles nieuw.
Jaak De Maere

De paradox als filosofie, Miguel de Unamuno, presentatie, vertaling en
noten van Robert Lemm, Kok Agora, Kampen, 1990, 153 pp.
Van de Spaanse schrijver Miguel de Unamuno zijn in het Nederlands slechts enkel
romans vertaald, de meeste in de jaren twintig. Bekend is hij echter ook vanwege
zijn essays en wijsgerig werk, en deze bundel wil nu in deze lacune voorzien.
Unamuno is steeds een figuur van het tegenstrijdige gebleven. Al vanaf zijn eerste
publikaties kenschetst hij de mens als een verscheurd wezen, waarin hart en verstand,
geloof en weten, en intuïtie en ratio strijden om de voorrang. Elke eenzijdige keuze
tussen beide polen wijst hij af. Die onbesliste strijd is het wezen van de mens zelf:
een wezen dat verdedigd moet worden tegen alle aanvallen van
verwetenschappelijking of eenzijdige modernisering van het leven. De kern van het
menselijk bestaan ligt in het tragisch levensgevoel, dat hij in een grote studie in 1912
thematiseert, en waarvan de slothoofdstukken het pièce de résistance van deze
bloemlezing vormen. Zijn grote held is niet de cynische Don Juan, maar de tragische
Don Quixotte, over wie hij in 1905 al een boek geschreven had.
Unamuno schrijft in een periode waarin Spanje politiek en sociaal een diepe crisis
doormaakt. Volgens hem heeft het land een geestelijke roeping te vervullen, waarvan
het op dat moment pijnlijk verstek laat gaan. Slachtoffer van de dromen van een
positivistische 19e eeuw, heeft het de ambiguïteit vergeten waarin het menselijk
bestaan gedompeld is. Het heeft zich laten verleiden tot een gedachtenloos en
nihilistisch modernisme, waartegenover een al even gedachtenloos conservatisme
in het geweer gekomen is. Beide kampen wijst hij af. In een uiterst vruchtbaar
schrijverschap maakt hij zich tot een van de meest gezaghebbende denkers van
Spanje, die ook in Zuid-Amerika grote invloed uitoefent. Tussen moderniteit en een
gelovige behoudzucht in, tracht hij een Spaans alternatief gestalte te geven voor de
beschavingsvorm die hij tot zijn grote onbehagen aan gene zijde van de Pyreneeën
ziet ontstaan.
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Unamuno's pogingen hebben wel iets sympathieks, maar de wijze waarop hij die
uiteenzet blijken in deze bundel hopeloos gedateerd te zijn. In zijn nadruk op de
ambiguïteit en het paradoxale van het bestaan liep hij - ondanks Lemms ontkenning
daaromtrent - wellicht vooruit op sommige thema's uit de existentiefilosofie. De
wijze waarop Unamuno deze verwoordt, maakt ze echter vrijwel onhandelbaar als
serieuze bron voor een 20e eeuws levensgevoel. Zijn breedsprakerigheid, de
gedwongen ernst van zijn (soms flinterdunne) notities, zijn gewichtig beroep op een
ongetwijfeld verdienstelijke Bildung en zijn vaderlijke toon bestempelen hem
onherroepelijk tot een ouderwets denker in de slechte zin van het woord: een enigszins
provinciaal gebleven erudiet, die met teveel aplomb te weinig boeiends neerzet. De
uitgave van dit bundeltje heeft zeker zijn verdienste, maar eerder als tijdsdocument
dan als serieuze bron voor verdergaande reflectie.
Ger Groot
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Godsdienst
Modern catholicism. Vatican II and After, Adrian Hastings (ed.), SPCK,
London / Oxford University Press, New York, 1991, 473 pp., £20.
Modern Catholicism is een boek met een heterogeen karakter: ten eerste wil het een
overzicht bieden van de evolutie van de katholieke kerk na 1960, ten tweede willen
de auteurs vanuit hun verschillende invalshoeken het effect van Vaticanum II op die
katholieke kerk bestuderen en ten derde wil de publikatie de 25e verjaardag van dat
concilie herdenken. Een veertigtal eminente publicisten en deskundigen schreven de
meer dan vijftig bijdragen die het boek vullen - twee auteurs zijn geen onbekenden
voor trouwe Streven-lezers: J. Kerkhofs en P. Hebblethwaite, ‘Vatican’-watcher, die
de bijdragen schreef over de vier laatste pausen, de bisschoppensynode, de Curie,
de Synode en jezuïetenorde.
In de inleiding stelt A. Hastings, theologieprofessor in Leeds, dat het een grote
vergissing zou zijn de post-conciliaire kerkgeschiedenis in zijn geheel te willen
duiden aan de hand van de persoonlijkheden en het beleid van de opeenvolgende
pausen. In de bestudeerde periode verschoof het brandpunt van de katholieke kerk
van het centralistische Europa naar de VS, Brazilië en Afrika. Een recente
geschiedenis van de kerk dient rekening te houden met die evolutie. De bijdragen in
de bundel behandelen dus slechts gedeeltelijk de ‘Romeinse’ gebeurtenissen en
richten de aandacht vooral naar het ‘wereld-katholicisme’, het kerkelijk leven in al
zijn aspecten (van Maria-devotie over homoseksualiteit naar katholieken en hun visie
op de ‘bom’), theologie en oecumenische relaties.
Het laatste en opmerkelijke hoofdstuk An Outsider's Evaluation werd geschreven
door Edward Norman, Anglicaans priester en historicus. Deze stelt, als buitenstaander,
vast dat Vaticanum II een poging was van de katholieke kerk om zich naar de wereld
te richten in termen waarin die ‘wereld’ haar zou kunnen herkennen, zonder echter
‘wereldlijke’ termen te gebruiken. Het succes van het concilie is, hoe pijnlijk sommige
liturgische veranderingen ook waren, alleen al af te leiden uit het feit dat er geen echt
schisma is uit voortgekomen: een voorbeeld van ‘verscheidenheid binnen de eenheid’.
De grote uitdaging is om, in een kerk van meer en beter gevormde gelovigen die hun
overtuiging met individuele klemtonen willen beleven, die eenheid te bewaren.
Ofschoon deze bundel zich als een wat verbrokkeld geheel presenteert, is het
eindresultaat meer dan zomaar een herdenkingsboek.
Erik De Smet

Izebel en Achab, A. Jobsen, (in de reeks Verklaring van een bijbelgedeelte),
Kok, Kampen, 1990, 148 pp., f 19,50.
Eén van de aanleidingen tot het schrijven van deze studie over 1 Koningen 16-2
Koningen 10 was de roman van Guus Kuijer, Izebel van Tyrus (Amsterdam, 1988),
waarvan ik in juni 1988 (pp. 857-858) een korte impressie heb gegeven en die ik bij
deze werderom warm in uw belangstelling aanbeveel.
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Deze studie van Jobsen volgt de bijbeltekst niet vers voor vers en zelfs niet perikoop
na perikoop. Dat is voor de auteur ook reden geweest om af te zien van het
vervaardigen en opnemen van een complete eigen vertaling. Een waarlijk te betreuren
uitgangspunt, aangezien nu zelfs van cruciale verzen (b.v. het bij herhaling genoemde
1 Kon. 16,34) geen vertaling wordt bijgeleverd. Ook volgt Jobsen bij zijn uitleg van
deze zeventien hoofdstukken Heilige Schrift niet de volgorde waarin de verhalen in
de bijbel staan, maar schrijft hij min of meer thematisch geordende paragrafen. Dit
betekent dat de lezer(es) slechts af en toe iets te horen krijgt over de grote structuur
van deze verhalen en ze bovendien niet in hun organisch verband becommentarieerd
krijgt. Opvallend is ook de titel van dit boek. Izebel, die goed twintig keer bij naam
wordt opgevoerd, krijgt veel méér aandacht (pp. 14-24) dan haar man Achab (pp.
25-28) wiens naam we in dit bijbelgedeelte toch liefst vierenzeventig keer te zien
krijgen.
Al met al een studie die naar mijn smaak niet echt het optimaal mogelijke biedt.
Met name de thematische ordening, het ontbreken van zowel een vertaling als van
een omvattende verhaalstructuur vormen hinderlijke belemmeringen voor een
vruchtbaar gebruik.
Panc Beentjes
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De bijbelse geschiedenis van pseudo-philo, Een joodse hervertelling van
de Bijbel uit de eerste eeuw van onze jaartelling, vertaald, ingeleid en
toegelicht door P.W. van der Horst (in de serie Na de Schriften, deel 7),
Kok, Kampen, 1990, 174 pp., f 34.
Een herschreven bijbel - met opvallende weglatingen en uitweidingen - vanaf Adam
tot en met de dood van Saul, zo kan men het Liber Antiquitatum Biblicarum (LAB)
van een onbekend joods auteur uit de eerste eeuw het beste typeren. Het is dus
absoluut geen saaie herhaling van de bijbelse verhaalstof van Genesis t.e.m. 1 Samuël,
maar een literair werk - thans helaas alleen nog in het Latijn bewaard, en niet in zijn
Griekse, laat staan zijn Hebreeuwse versie - waarin een overigens onbekende joodse
schrijver, levend ten tijde van het ontstaan van het Nieuwe Testament, heel eigen
accenten en verbanden aanbrengt in de bijbelse stof. Dat is het best te zien aan de
onevenredig grote aandacht die hij aan het boek Rechters besteedt: ruim een derde
van het hele LAB. Niet zonder belang is ook de relatief ruime aandacht die hij aan
vrouwengestalten binnen het Oude Testament besteedt: Tamar, Debora, Seila (de
naam die hij aan de dochter van Jefta geeft).
Dr. Piet van der Horst (Utrecht) geldt internationaal als een bij uitstek deskundige
op het gebied van de joods-hellenistische literatuur. Met deze vertaling van het LAB
- de éérste maal dat dit werk in het Nederlands verschijnt -, de zeer heldere inleiding
en de beknopte, doch ter zake voetnoten komen de lezers tot verder inzicht in de
manier waarop joden de bijbelse verhalen lazen en verstonden in de tijd waarin ook
het Nieuwe Testament ontstond. Een tweetal registers (personen en zaken; de in de
voetnoten genoemde bijbelplaatsen) completeert een interessante en waardevolle
publikatie.
Panc Beentjes

Jeremia, vertaald en verklaard door Dr. B.J. Oosterhoff (in de serie
Commentaar op het Oude Testament, deel I: Jeremia 1-10), Kok, Kampen,
1990, 335 pp., f 79,50.
In de tamelijk uitvoerige ‘Inleiding’ (pp. 9-87) over tijd en persoon van de profeet,
alsmede de aard van zijn prediking en allerlei bijzonderheden over het boek en zijn
tekst, wordt het de lezer al vrij snel duidelijk dat Oosterhoff, emeritus hoogleraar
van Apeldoorn, met betrekking tot een groot aantal wetenschappelijke problemen
een tamelijk behoudend standpunt inneemt. De zgn. Confessiones (of belijdenissen)
van Jeremia (12,1-4 enz.) zijn ‘persoonlijke zielsuitingen van de profeet’ zelf; de
zéér opvallende verschillen tussen de Hebreeuwse en de Griekse tekst van het boek
gaan - tegen een nog steeds groeiend aantal geleerden in - zijns inziens niet terug op
twee wezenlijk verschillende Hebreeuwse teksttypen. En in een nogal lange paragraaf
over de hevig bediscussieerde verhouding van Jeremia tot het boek Deuteronomium
(pp. 39-49) luidt het dat er ‘geen rechtstreekse relatie’ heeft bestaan. Wanneer aldus
zowel de eigenstandigheid van de profeet gesauveerd is alsmede ook een maximaal
historisch gehalte aan de tekst is toegekend, moge duidelijk zijn dat de hierop
gebaseerde uitleg niet zoveel oog zal hebben voor de literaire kwaliteit van de
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bijbeltekst. Wanneer O. zich dan ook zet aan het becommentariëren van de eerste
tien hoofdstukken van het boek Jeremia, vertaalt dat behoudende standpunt zich in
de methode van aanpak. Er wordt betrekkelijk weinig aandacht besteed aan de literaire
afbakening van de - doorgaans erg kleine - perikopen. Hoewel de klassieke
hoofdstukindeling herhaaldelijk inadequaat blijkt - het is trouwens een christelijke
‘uitvinding’ uit de late Middeleeuwen -, vormt zij voor O. niettemin het richtsnoer.
De literaire eenheid die bijvoorbeeld in Jer. 2,2-4,2 naar voren treedt - en door de
auteur ook wordt gesignaleerd (p. 101) - wordt desondanks typografisch in drie delen
versnipperd. Op deze wijze raakt telkens het grotere literaire geheel, waarvan een
perikoop onderdeel uitmaakt, uit het zicht. Wanneer men dan tenslotte bij de eigenlijke
exegetische paragraaf is beland, blijkt deze meestentijds een soort woord-voor-woord
uitleg van de tekst; veel grammatica dus, bijbelse realia en verwijzingen naar parallelle
bijbelplaatsen, alsmede een evaluatie van variante lezingen in de oude
bijbelvertalingen (Septuaginta, Vulgata). Een commentaar derhalve met weinig
verrassende, nieuwe inzichten of benaderingswijzen.
Panc Beentjes
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Jesaja II, vertaald en verklaard door Dr. J.L. Koole (in de serie
Commentaar op het Oude Testament, deel II: Jesaja 49-55), Kok, Kampen,
1990, 359 pp., f 85.
Hoe komt het toch dat de wijze waarop Koole, emeritus hoogleraar te Kampen, de
teksten becommentarieert mij duidelijk méér aanspreekt dan de benadering van
Oosterhoff in het tegelijkertijd verschenen deel op Jeremia? Het zit hem niet in de
bijbelteksten zelf, want beide profetenbundels zijn theologisch explosief en uiterst
cruciaal. Het verschil is gelegen in het feit dat Koole de Jesajatekst reeds op het
niveau van de literaire, stilistische benadering alle aandacht schenkt, waardoor in
een volgend stadium van tekstanalyse ook duidelijker wordt hoe retorische middelen
in de tekst op theologisch niveau worden gehanteerd. De grammaticale en filologische
opmerkingen die deze commentaarserie als geheel zo pregnant gestalte geven - en
dus ook in dit deel weer overvloedig verschijnen - komen dan in een ander, minder
dominant, minder storend kader te staan.
De gebruiker van dit commentaardeel die het (toegezegde) antwoord op een aantal
brandende inleidingskwesties probeert te vinden zal wederom geduld moeten oefenen;
de algemene inleiding op Deutero-Jesaja (Jes. 40-55) is verschoven naar de publikatie
van het deel over Jes. 56-66, de zgn. Trito-Jesaja. Zullen we dan eindelijk iets naders
vernemen over de thans door de auteur nog verborgen gehouden identiteit van de
‘Knecht des Heren’?
Bevatte het voorgaande deel (besproken in juli 1986, p. 949) nog een uiterst
summiere inhoudsopgave, in dit nieuwe deel ontbreekt deze volledig. Pas na lezing
van de gehele publikatie heeft men dus eindelijk zicht op Koole's perikopenindeling.
Het aanhangsel waarin het perikopenschema uit 13 toonaangevende commentaren
staat afgedrukt (pp. 358-359) is erg handig, maar het ontbeert die van de auteur zelf!
Panc Beentjes

Leven in zinsverband. Over het werk van Willem Barnard / Guillaume van
der Graft, hem aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag,
Publivorm, Voorburg, 1990, 282 pp. + 16 pagina's foto's, f 39,50 (excl.
porto).
Op 15 augustus 1990 bereikte Willem Barnard, een man die al vele tientallen jaren
een grote schare aan zich verplicht in gedicht en betoog, in lied en schriftuitleg, de
leeftijd van zeventig jaren. Uit de kring van vrienden en bekenden, van collega's en
leerlingen kon natuurlijk een feestbundel verwacht worden. Onder de redactie van
Ad den Besten, Jan Doelman en Leendert-Jan Parlevliet heeft zo'n bundel opstellen
inderdaad gestalte gekregen. De lezer(es) vindt hierin een bonte verzameling bijdragen
over poëzie, theologie, kerk en cultuur. Het boek weerspiegelt de grote
verscheidenheid van het theologisch werk van Willem Barnard en het literaire werk
van Guillaume van der Graft, de aangenomen dichtersnaam van Barnard.
De 26 bijdragen voeren - uiteraard - niet alle dezelfde toon. Sommige ervan blijven
enigszins op een afstand en analyseren (delen van) Barnards oeuvre. Andere opstellen
zijn zeer persoonlijk en bevatten kostbare herinneringen. De rode draad in het boek
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wordt in feite gevormd door de biografie van de jarige, waarmee dochter Renata
Barnard het feestboek besluit. Deze tekst had wat mij betreft juist om die reden niet
als laatste, maar als eerste bijdrage afgedrukt moeten worden. Veel
(detail)opmerkingen in de verschillende opstellen worden nu veel te laat transparant;
anderzijds verplicht een en ander nu tot een relecture van de bundel. Wie dit om een
of andere reden niet wenst doet er goed aan het feestboek achteraan te beginnen.
Leven in zinsverband is een boek geworden waarin literatoren en theologen
schrijven over geloven met de taal en over de taal van het geloof. Het is werkelijk
een boek van formaat, waarin mij vooral de diverse bijdragen over Barnards bijdrage
aan de liturgie bijzonder hebben aangesproken. Uiteraard is ook een bibliografie
opgenomen.
Panc Beentjes

Jongeren geloven - anders. Over geloofscommunicatie met jongeren
(Oase-reeks), Frans Cromphout, Lannoo, Tielt, 129 pp.
Het eerste dat er over dit boekje gezegd mag worden, is dat het met een groot hart
en vanuit een jarenlange ervaring met jongeren is geschreven. De lezer mag in dit,
in klare taal geschreven boekje, geen wetenschappelijke verhandeling vanuit een
sociologische of godsdienstpsychologische invalshoek verwachten over het gelovig
denken en hande-
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len van jonge mensen. De auteur ziet dat ook niet als zijn taak. Zijn horizon is
daarvoor, schrijft hij in de inleiding, te beperkt: de ervaringen van waaruit hij het
geloof van jongeren beschrijft zijn gegroeid uit de bezinningsdagen voor jongeren
die hij begeleidde en nog steeds begeleidt.
Jongeren geloven - anders, zegt de titel. Maar geloven de jonge mensen anno 1991
wel zo anders dan de meeste van hun oudere tijdgenoten? Cromphout weerlegt zelf
een aantal opwerpingen. Hij erkent dat wat hij over de jongeren schrijft ook voor
volwassenen geldt. Recent onderzoek heeft immers aangetoond dat elke vorm van
jeugdcultuur een verscherping is van gevoelens die leven bij (meer) volwassen
generaties. De auteur ziet wel lacunes in het geloof van jongere generaties, maar
tevens stelt hij duidelijk vast dat de situatie niet zo bar is als door velen wordt
aangenomen. Voor Cromphout staat het vast dat jongeren geloven, maar dat ze ook
kerkelijk geloven is een andere zaak. ‘Toch zal het daarvan afhangen of ze ook
gelovig zullen blijven. Zelfs een diep persoonlijk geloof kwijnt weg en sterft af als
het geen binding heeft met een gemeenschap waar het “gepraktiseerd” wordt’ (p.
89).
Zelf actief in het bijbelpastoraat hecht de auteur veel belang aan de plaats van de
Schrift in de geloofsbegeleiding van jongeren (zie F. Cromphout, De bijbel met
jongeren, in Streven, april 1991). De utopisch-inspirerende horizon waarbinnen
geloofscommunicatie kan ontstaan, zijn die plaatsen en momenten waar het bijbelse
verhaal ook het verhaal van jonge mensen wordt. Gaandeweg zullen zij dan groeien
van luisterenden naar vertellenden. Cromphout beluistert in jonge mensen een
permanente vraag aan het geloven van volwassenen. Dat erkennen betekent een
uitdaging voor oudere generaties. Het boekje sluit dan ook af met vijf brieven: aan
geloofsbegeleiders, aan ouders, aan leerkrachten, aan pastores en aan de jongeren
zelf.
Geen wereldschokkende vaststellingen, wel een eerlijk boekje van een bewogen
geloofsbegeleider.
Erik De Smet

The Old Testament World, John Rogerson & Philip Davies, Cambridge
University Press, Cambridge, 1989,384 pp., £19.50.
In de afgelopen tien jaar heeft de bestudering van het Oude Testament, zowel in
vraagstelling als in benadering, diepgaande veranderingen ondergaan. In dit zonder
meer fantastische boekwerk hebben twee bekende oudtestamentici van de universiteit
van Sheffield de nieuwste resultaten uit dat recente onderzoek gebundeld en er een
bijzonder geslaagde, uitvoerige inleiding op de brede wereld van het Oude Testament
van weten te maken. Het overvloedig geïllustreerd werk kent vier delen. Deel I
beschrijft de geografie, ecologie, maatschappelijke organisatie en politieke
verhoudingen (buurlanden) van het oude Israël. Deel II beschrijkt de geschiedenis
en de godsdienst van Israël tusen ca. 1200 v.C. en de dood van Herodes de Grote,
terwijl deel III (het meest omvangrijke in het boek) zich bezighoudt met de literaire
en sociologische invloeden van elk afzonderlijk boek binnen het O.T. Hier zullen de
lezers hoogstwaarschijnlijk de meeste nieuwe, nog vrij onbekende inzichten

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

tegenkomen. Waar deel III vooral de nadruk legde op elk boek afzonderlijk, bespreekt
deel IV tenslotte de eenheid van het O.T. (canon e.d.)
Veel kaarten, tabelle, overzichten en schitterende foto's maken van dit boek een
echt prettig studieboek en - door een Index - ook een bruikbaar naslagwerk. Het is
dus zonder meer een regelrechte aanrader. Het enige schoonheidsfoutje is de op
pagina 340 ondersteboven afgedrukte Jesaja-rol uit Qumran.
Panc Beentjes

De schepping van de wereld. Mythische voorstelingen in het Oude Nabije
Oosten, D. van der Plas, B. Becking, D. Meijer (red.), (in de serie
Supplementen Ex Orient Lux, deel 1), Dick Coutinho, Muiderberg, 1990,
182 pp. + 10 pp. illustraties.
De belangstelling voor de culturen van het Oude Nabije Oosten, de bakermat van de
westerse beschaving, is vrij groot. Het vormt namelijk de culturele context die
bepalend is geweest voor het ontstaan van de geschriften van het Oude Testament
en grotendeels ook voor die van het Nieuwe Testament. Jammer genoeg hebben de
vele geïnteresseerde nietvakmensen moeilijk toegang tot literatuur over de
verschillende culturen van die regio. De meeste publikaties over allerlei onderwerpen
uit de oriëntalistiek blijven slechts voor een beperkte groep specialisten beschikbaar;
ten dele omdat ze niet in het Nederlands zijn geschreven, ten dele ook doordat ze
meestal in vaktijdschriften wor-
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den gepubliceerd. Toch verschijnen daarin artikelen die voor een breder publiek van
belang (kunnen) zijn. De serie Supplementen Ex Oriente Lux is onlangs opgezet om
telkens rondom één bepaald onderwerp een aantal belangwekkende artikelen - vertaald
en bewerkt - voor niet-vakmensen toegankelijk te maken. In deze eersteling komt
het thema ‘schepping van de wereld’ in al zijn veelkleurigheid aan de orde. Zo vinden
we een beschouwing door S. Sauneron en J. Yoyotte over de Egyptische teksten
m.b.t. de ‘Eerste Keer’ (pp. 1-56); een vertaling van hoofdstuk 6 uit het boek The
Treasures of Darkness van Th. Jacobsen over het pas in 1924 ontdekte oude
Babylonische epos Enuma Elisj (pp. 57-83). Over de schepping in de teksten van
het eveneens pas in deze eeuw opgegraven Ras Shamra (of Ugarit) handelt de bijdrage
van Arvid Kapelrud (pp. 84-96). De bijdrage over de scheppingsvoorstellingen in
Anatolië (pp. 97-126) werd speciaal voor deze bundel geschreven door prof. Ph.
Houwink ten Cate, omdat een geschikt artikel over dit onderwerp ontbrak. Van Victor
Maag is een artikel opgenomen over de oudtestamentische antropologie in verhouding
tot de oudoosterse mythologie (pp. 127-147). Een (te) korte bijdrage van Otto Eissfeldt
over ‘de chaos in de bijbelse en de Fenicische kosmogonie’ (pp. 148-150) sluit dit
boek af. Voor veel lezers die geen of moeilijk toegang hebben tot de oorspronkelijke
teksten is dit een bijzonder welkom boek.
Panc Beentjes

Mens & maatschappij
De ondergang van het denken, Alain Finkielkraut, Contact, Amsterdam,
19903, 140 pp.
Doemdenken is in. Ook volgens Alain Finkielkraut ‘heeft de barbaarsheid zich
uiteindelijk meester gemaakt van de cultuur’ (p. 129). Zijn boodschap slaat aan, want
na twee jaar is ook de Nederlandse uitgave al aan de derde druk toe.
In tegenstelling tot andere pessimisten zoekt Finkielkraut een stevig historisch
fundament voor zijn noodkreet. Hij vindt dat in de tegenstelling tussen Goethe en
Herder. Goethe is voor hem de vertegenwoordiger van het positieve universalisme,
de eeuwige rationele waarden van de Verlichting. Herder vertegenwoordigt de
‘Volksgeist’, de prioriteit van het nationale, de subjectieve waarheid van de
eigenwaan. M.b.t. deze polarisatie stelt de auteur zowel Goethes als Herders
gedachtengoed al te simplistisch voor. De tegenstelling leent zich wel tot zijn doel:
aantonen hoe de twee basisgedachten door de geschiedenis heen terugkomen en hoe
tenslotte Herder en met hem het obscurantisme overwint.
Zo wordt de wetenschap gebruikt ter promotie van het relativeren van ‘eeuwige
waarden’: alle culturen zijn gelijkwaardig, elk heilig huisje kan worden afgebroken,
alles is tijdelijk. In onze tijd neemt het postmodernisme die relativerende houding
over; het proclameert in naam van de gelijkheid de eerbiedwaardigheid van het
onbenul. Nationalistische bevrijdingsoorlogen leiden tot racisme,
emancipatiebewegingen tot eenzijdigheid en haat; ‘linkse’ woordvoerders als Frantz
Fanon bepleiten een kortzichtige eigenwaan die al het vreemde verwerpt; het recht
op eigen identiteit is in feite het recht op onderdrukking (‘De lijfeigene moet recht
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op de knoet kunnen doen gelden’, p. 101). Wat vroeger racisme heette, wordt nu
cultuur genoemd, maar het resultaat is hetzelfde. De school lijkt nog een laatste écht
cultuurbastion, maar wordt ook het slachtoffer van de geest van de tijd. En de
Verlichting, de enige échte bevrijdingsbeweging, zit in de beklaagdenbank: zij
proclameert de rechten van het individu (en doet dus blijkbaar de collectiviteit te
kort) en bepleit vrijheid, gelijkheid en broederschap (die als symptomen van een
onuitstaanbare westerse, maatschappelijk bepaalde eigendunk worden beschouwd).
‘Zo heeft de barbaarsheid zich uiteindelijk meester gemaakt van de cultuur. Onder
dekking van dat grote woord groeit de intolerantie tegelijkertijd met het infantilisme’
(p. 129).
Finkielkraut is geen oppervlakkig en modieus klager; zijn historische uiteenzetting
zit stevig in elkaar. Toch is zijn polarisatie wat artificieel; er worden te veel
verschijnselen op een hoop gegooid en in de hokjes goed en kwaad geplaatst. Hij
toont te weinig aan waarom de waarden van de Verlichting superieur zijn en universele
aanspraken kunnen doen gelden. Zoals vele intellectuelen acht hij deze waarden
zozeer boven alle kritiek verheven, dat hij uit zijn lood geslagen is als die kritiek
zich toch aandient. Een gefundeerde verdediging is juist broodnodig omdat deze
positief-humanistische waarden
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uit fanatisme, gemakzucht, opportunisme en zelfs pure perversiteit tegenwoordig
vaak worden aangevallen en geridiculiseerd.
Jaak De Maere

Lenteriten. De Eerste Wereldoorlog en het ontstaan van de nieuwe tijd,
Modris Eksteins, De Haan, Houten, 1990, 425 pp., BF. 995.
Lenteriten is een epische transpositie van de ideeën die in De ondergang van het
denken van Finkielkraut retorisch worden gepresenteerd. Beide auteurs vertrekken
van dezelfde stelling: onze wereld gaat erop achteruit omdat de geïsoleerde daad, de
emotionele geste, de effectzoekerij de rationaliteit hebben verdrongen. ‘Wij zijn
geobsedeerd door wat snel, nieuw en vluchtig is... Maar vanaf het ogenblik dat die
obsessie vat op ons kreeg, moest een hele scala van waarden en overtuigingen het
veld ruimen’ (p. 10); de vernietigingsdrang werd sterker dan de scheppingsdrang (p.
366).
Eksteins verdedigt zijn thesis expressiever dan Finkielkraut dank zij zijn originele
invalshoek. Zijn pleidooi voor rationeel denken is niet verpakt in essayvorm maar
in ‘de vorm van een toneelstuk, met aktes en scènes... In den beginne was de
gebeurtenis’ (p. 12). Deze enscenering bepaalt de structuur en de fundamentele
dubbelzinnigheid van het boek. Want deze vormgeving is niet typisch voor de
rationaliteit, maar juist wel voor de aangeklaagde dominantie van het instinct en de
dynamiek als doel op zich. Eksteins schept een literair werk dat in de verzelfstandiging
van de daad en het isoleren van gebeurtenissen juist zelf doet wat het wil aanklagen.
De centrale gebeurtenissen zijn de creatie van de ‘Sacre du printemps’, als pièce
de résistance, de Eerste Wereldoorlog (volgens Eksteins de definitieve ommekeer),
de successen van Lindbergh en Remarque, en tenslotte van het nazisme, dat
beschouwd wordt als de consequente conclusie van de fatale evolutie. Elk ‘bedrijf’
heeft een zeer snel ritme. Eksteins kan zijn narratieve en descriptieve talenten ten
volle ontplooien. Vooral zijn evocatie van het oorlogsgebeuren en van de geest van
Berlijn en Parijs zijn voortreffelijk; toch komt hij veel te vaak in de buurt van de
sensatiejournalistiek.
Geleidelijk ontwikkelt Eksteins zijn secundaire opvattingen: in deze eeuw vloeien
kunst en realiteit in elkaar over, alles is nu geësthetiseerd (en dus kunnen kunstwerken
en maatschappelijke gebeurtenissen op één lijn worden geplaatst); avant-garde en
modernisme zijn zowel artistieke als maatschappelijke verschijnselen (en er is dan
ook geen fundamenteel verschil tussen ballet, oorlog en nazisme); alles draait om
beweging en verandering, de richting is volledig bijkomstig (en dus staan de ‘Sacre’
en de apocalyps van 1914-1918 op dezelfde lijn); de Eerste Wereldoorlog begon nog
vanuit de oude mentaliteit (Eksteins neemt daarvan de befaamde kerstverbroedering
tussen de fronten als voorbeeld), maar verloederde volledig. De Duitsers en Engelsen
waren grondig verschillend: Duitsland ageerde vanuit de idealistische filosofie die
de recente economische bloei nog niet verwerkt had, Engeland handelde vanuit
gedragsregels die allemaal cirkelden om de notie fair play. Kortom: de kleurrijke
verhaallijn wordt voortdurend doorkruist door moraliserende, zeer algemene
beschouwingen.
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Deze combinatie van beschouwing en evocatie, van toneel en didactiek is
interessant en in deze vorm tamelijk nieuw, máár al in haar opzet tot falen gedoemd:
de anekdotiek is meeslepend maar heeft geen bewijskracht, de feitenselectie kan
door talloze andere selecties worden vervangen, de stellingnames worden door de
gebeurtenissen te weinig ondersteund. Toch blijft het fresco indrukwekkend, en
sommige scènes zijn onvergetelijk. Lenteriten is dan ook een interessante mislukking.
Jaak De Maere

Geschiedenis
De tijd van de wereld. Beschaving, economie en kapitalisme 15e-18e eeuw
(deel 3), Fernand Braudel, Contact, 654 pp., BF. 1195.
Over het werk en de verdiensten van de Franse historicus Fernand Braudel
(1902-1985) is al heel wat gezegd en geschreven (zie b.v. L. Abicht, De wereld van
Fernand Braudel, in Streven, december 1988, pp. 226-238). Voor ons ligt nu de
lijvige, Nederlandse vertaling van deel 3 van Civilisation matérielle, economie et
capitalisme. De Franse uitgave van dit werk dateert uit 1979, terwijl de eer-
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ste versie van dit ‘magnum opus’ van de economische geschiedschrijving al in 1967
verscheen.
In het laatste deel van deze prestigieuze serie richt Braudel zich op de economische
geschiedenis van de wereld tussen de 15e en 18e eeuw. Hij maakt gebruik van een
enorme waaier materiële gegevens, maar toch probeert hij het economisch gebeuren
te begrijpen door verder te kijken dan de economie alleen. Met zevenmijlslaarzen
verplaatst de historicus zich door tijd en ruimte om heel dat gebeuren te kunnen
situeren in de lange duur (longue durée, een belangrijke term uit Braudels visie op
tijd en ruimte). Braudel springt met alle gemak én met kennis van zaken en feiten
over van de 13e naar de 18e eeuw, van Antwerpen en Amsterdam naar Maleisië en
Kyoto. De tijd van de wereld beschrijft vooral hoe het moderne kapitalisme zich
ontwikkeld heeft en hoe het zich heeft verspreid over de hele wereld. In dit proces
maakte Europa de andere continenten dienstbaar aan haar economisch stelsel en
versterkte zo haar machtspositie.
Vooraleer die verkenning aan te vangen plaatst Braudel eerst, in een theoretisch
hoofdstuk, de economische en de daarmee samenvallende maatschappelijke
werkelijkheid in een ruimtelijk kader om vervolgens haar levensduur te bepalen. De
relatie tussen de economische ‘werelden’ en de ruimte vat Braudel samen in drie
regels: (1) De grenzen van een gebied worden slechts langzaam verlegd; (2) in het
centrum bevindt zich altijd een overheersende, kapitalistische stad; maar die centra
verleggen zich en beschikken niet altijd over evenveel macht en invloed en (3) er is
altijd een hiërarchie van zones binnen een economische wereld. In die context van
ruimte en tijd situeert Braudel de verspreiding van het kapitalisme, dat voor hem
meer is dan een ‘economisch systeem’, want verwant en gehecht aan
maatschappelijke, culturele en politieke systemen en processen. Fascinerende, maar
niet gemakkelijke lectuur voor wie reeds een kijk heeft op de geschiedenis van deze
wereld.
Erik De Smet

De jezuieten in de Nederlanden en het prinsbisdom Luik (1542-1773),
Eddy Put & Maurits Wynants (ed.), Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1991
(publikatienr. 1426), 180 pp., BF. 650.
In 1542, twee jaar na de pauselijke erkenning van de jezuïetenorde, kwamen in
Leuven acht Spaanse priesters aan - leden van de toen nog onbekende Sociëteit. Dit
werd de eerste bescheiden vestiging van de orde in de Nederlanden en het begin van
een turbulente geschiedenis: de ‘success story’ van de Contrareformatie.
In 1640, honderd jaar later, telde de Compagnie in de Nederlanden een veertigtal
huizen en een 1500-tal leden, zowel priesters als broeders, vanaf 1615 opgedeeld in
twee provincies, de Provincia Gallo-Belgica en Flandro-Belgica. De jezuïeten waren
de vertolkers bij uitstek van de Contrareformatie: oprichters van colleges in bijna
alle grote steden, actief in catechetisch werk en missionering, bedrijvig bij predikaties
onder het volk en in de wereld van wetenschap en cultuur.
In de 18e eeuw was de stootkracht van de jezuïeten echter sterk afgenomen: de
colleges werden bekritiseerd, hun pastoraal model was achterhaald, zij konden geen
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origineel intellectueel werk meer leveren. In het derde kwart van dezelfde eeuw
kwam de geschiedenis van de Sociëteit in een dramatische faze terecht. De orde werd
zowel door rigide katholieken als door rationalistische denkers bekritiseerd en
beschimpt. In de spanningen tussen de verlichte vorsten en het pausdom werden de
jezuïeten het mikpunt bij uitstek. Achtereenvolgens werden zij uit Portugal, Spanje
en Frankrijk verdreven. Op een bepaald moment stond de pauskeuze helemaal in het
teken van de algemene afschaffing van de Sociëteit. In 1773 schafte paus Clemens
III haar door middel van een breve af. Het omvangrijke archief van de
jezuïetenprovincies kwam in het bezit van het Rijk. Uit die rijke verzameling stelden
medewerkers van het Algemeen Rijksarchief een boeiende tentoonstelling samen,
die van 1 februari tot 6 april in het Rijksarchief te Brussel te bezichtigen was. Samen
met enkele gastauteurs (waaronder de jezuïeten J. Andriessen en E. André) verzorgden
zij ook de uitgave van een rijk geïllustreerd dossier over de geschiedenis van de
Sociëteit in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik in het Ancien Régime.
Eddy Put, medewerker van het Rijksarchief, evalueert in dit dossier de ‘success
story’ van de Compagnie in de Nederlanden. Het snelle expansionisme in deze streken
werd niet door iedereen in de orde op prijs gesteld. De generaal-overste heeft
meermaals pogingen gedaan dit proces af te remmen en terecht. De negatieve effecten
waren tweevoudig. De Compagnie stak zichzelf door een ongebreidelde bouwpolitiek
(o.a.
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de Ignatiuskerk in Antwerpen) in de schulden. Een faillisement kon slechts - dankzij
godvruchtige geldschieters - worden vermeden. Ook de ‘human factor’ leed onder
de spectaculaire groei. De kandidaat-jezuïeten kregen een overhaaste en onvoldoende
opleiding. De slagkracht, waarvoor de Sociëteit gekend was, nam af en zij verloor
gedurende de eerste helft van de 18e eeuw in de Nederlanden haar impact op het
maatschappelijke en kerkelijke leven.
Het dossier volgt de opbouw van de tentoonstelling: algemene organisatie,
stichtingen in de Nederlanden en het prinsbisdom Luik, de colleges, de intellectuele
en artistieke activiteiten, de missies, de pastorale praktijk en het verhaal van de
afschaffing. De evolutie die er in de geschiedenis van de Sociëteit zit komt in vrijwel
alle hoofdstukken duidelijk uit de verf: verbijsterend succes en de daaropvolgende
afgang. Een lezenswaardig dossier dat een knappe synthese biedt van een dramatische
periode uit de geschiedenis van een ‘bewogen’ orde.
Erik De Smet

Genocide pour memoire. Des racines du désastre aux questions
d'aujourd'hui, Georges Bensoussan, Felin, Paris, 1989, 262 pp., FF. 130.
De vraag die in het begin van dit boek wordt gesteld, hoe een zoveelste boek over
de judeocide kan worden verantwoord, krijgt in en door dit boek geen bevredigend
antwoord. Bensoussan, een Frans geschiedenisleraar, wou aantonen dat deze
volkerenmoord het logische einde van onze westerse beschaving was (iets wat Adorno
lang geleden al stelde), maar verder dan de loze bewering dat de Shoah absoluut
uniek, onvergelijkbaar is en dat voor het begrijpen ervan alle normale categorieën
van het historisch onderzoek moeten worden omgekeerd (iets wat Hanna Arendt lang
geleden al stelde) komt hij niet. Hij beantwoordt wel de vraag hoe de nazi's ertoe
zijn gekomen joden uit de menselijke soort te sluiten en op die wijze uitroeibaar te
maken. Ook de vraag hoe het kwam dat de rest van de wereld passief bleef toekijken
wordt beantwoord. Hij vertelt daartoe op intelligente wijze de uitstekende analyses
na van Poliakov, Hilberg, Levi en Antelme.
Het boek staat boordevol interessante informatie maar laat al te veel onbesproken.
Bijvoorbeeld de concentratiekampen, die de uitroeiingskampen strictu sensu meer
dan acht jaar voorafgingen en waar de SS veel ervaring had opgedaan. Het boek
wordt ontsierd door niet weinig foute beweringen, onterechte veralgemeningen en
verklaringen die meer vragen oproepen dan beantwoorden.
Gie Van Den Berghe

La polititique nazie d'extermination, François Bédarida (dir.), Albin
Michel, Paris, 1989.
In december 1987 werd op initiatief van het Parijse Institut d'Histoire du Temps
Présent een colloquium georganiseerd met het doel de balans op te maken van
onderzoek en onderzoeksperspectieven met betrekking tot de jodenuitroeiing. Aldus
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wou men een afdoend antwoord geven op de Holocaust-ontkenning. Het negationisme
zelf werd evenwel als onderzoeksvoorwerp geweerd. Alsof wetenschappelijk
onderzoek van mythes en vooroordelen geen boeiende en bruikbare inzichten kan
opleveren.
De referaten van verscheidene gerenomeerde Holocaust-onderzoekers werden nu
uitgegeven. Francois Bédarida, directeur van het IHTP, rangschikte de bijdragen
volgens vier centrale assen: de lering die uit uitroeiingspolitiek getrokken kan worden,
de context van de judeocide, zijn methoden en middelen, zijn uitzonderlijkheid. Het
debat tussen intentionalisten en functionalisten wordt duidelijk uiteengezet. De
werkingswijze van het nazi-regime en de kapitale rol van de oorlog in de
besluitvorming die tot de genocide leidde, worden geanalyseerd. De uniciteit-stelling,
de absolute onvergelijkbaarheid van deze genocide, wordt kritisch benaderd.
Op een drietal zwakke artikelen na (die van Jerzy Borejsza, Hohmann Joachim,
Anise Postel-Vinay) is dit een bijzonder leerrijk boek, een ware goudmijn. Michael
Pollak (zie forum in Streven, maart 1991) schreef een interessante bijdrage over de
enthousiaste medewerking van vele antropologen, biologen en juristen aan
sterilisatieprogramma's voor ‘minderwaardige rassen’ en ‘euthanasie’-programma's
voor ongeneeslijke geesteszieken. Ontelbare Duitsers waren betrokken bij de
administratie rond opsporing, selectie en uitschakeling van deze ‘levensonwaardigen’.
Legalisering, door middel van
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rassenwetten bijvoorbeeld, en verantwoordelijkheidsdissociatie zorgden ervoor dat
wetenschappers en juristen enthousiast konden meewerken binnen het kader van de
in hun kring gebruikelijke gedragsregels, zonder zich te moeten bekommeren om
motieven of gevolgen. Ze konden hun bijdrage als louter technisch omschrijven,
konden blijven geloven dat ze gewoon hun werk deden en hadden niet door dat ze
de legitimiteit van het regime vergrootten.
Pollak toont aan dat de ontwikkeling van de eugenetica in totalitaire en
onverdraagzame richting al was begonnen vóór de machtsovername door de nazi's.
Deze evolutietendens was overigens een vrij algemeen gegeven in het Westen. Maar
het nazi-regime en de oorlog werkten een escalatie in de hand. Voorstellen die in
vredestijd geen schijn van kans hadden vonden nu doorgang.
Christopher Browning nuanceert het standpunt van de functionalisten. Hitler werd
niet zomaar meegesleurd in een draaikolk van cumulatieve radicalisering, hij nam
beslissingen, speelde een actieve en centrale rol in de gebeurtenissen maar werd er
ook door gemodelleerd. De wisselwerking tussen zijn virulent antisemitisme, de
onmogelijkheid alle joden definitief kwijt te spelen door emigratie en, niet in het
minst, het oorlogsverloop, brachten in 1941 het concept Endlösung voort (zie ook
mijn bespreking van The nazi dictatorship van Ian Kershaw in Streven, februari 1991,
pp. 473-474).
Gerhard Botz analyseert de verschillende fasen van de jodenvervolging in
Oostenrijk van 1938 tot 1942. Oostenrijk, het ‘eerste slachtoffer’ van Hitlers
expansiedrang, was een kweekplaats en experimenteerterrein voor gedreven
jodenvervolgers. Een groot aantal van de discriminatoire maatregelen werd
voorgesteld en uitgevoerd door Oostenrijkse nazi's en later overgenomen door hun
Duitse spitsbroeders. In Oostenrijk en zeker in Wenen, bestond een brede consensus
voor de anti-joodse nazi-politiek. Een eensgezindheid die meer economisch dan
ideologisch gemotiveerd was. Het materiële voordeel dat velen hadden bij de
maatschappelijke uitschakeling van joodse medeburgers was beslissender dan
antisemitische vooroordelen.
Gie Van Den Berghe

Literatuur
Die verkauften Pflastersteine. Dresdener Tagebuch, Thomas Rosenlöcher,
Suhrkamp, Frankfurt a/M, 1990, 113 pp., DM. 10.
‘De verkochte straatstenen’. Een duidelijker titel kon de Dresdense dichter Thomas
Rosenlöcher niet kiezen voor zijn dagboek over de DDR-revolutie. Het dagboek, dat
meteen als Taschenbuch verschijnt, bestaat uit vijf deeltjes. De auteur begint zijn
aantekeningen op 9/9/1989, op een ogenblik dat het duidelijk wordt, dat er in de
ogenschijnlijk zo standvastige DDR één en ander zal veranderen. En dat gebeurt
sneller dan verwacht. Op 10/11/1989 noteert Rosenlöcher: ‘De grenzen zijn open!
Beste dagboek, de woorden ontbreken me. (...) Met betraande ogen in de keuken op
en af gaan en geen ajuin bij de hand hebben, waar ik de plotselinge tranenvloed op
kan steken’ (p. 45).
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Met dezelfde ironie en humor beschrijft Rosenlöcher ook de andere feiten,
gevoelens, oorzaken en gevolgen van deze omwenteling. Het boekje leest heel vlot,
maar laat bij de aandachtige lezer naderhand diepe indrukken na. Voor de DDR is
de auteur hard. Zo typeert hij kernachtig de communistische leiders, die voelen hoe
de macht hen ontglipt: ‘De koningen verklaren, nooit royalisten geweest te zijn’ (p.
32). En Egon Krenz, Honeckers opvolger, noemt hij ‘das Unschuldshuhn’ (p. 65).
Maar ook voor zichzelf is hij niet mals. Vals heldendom is hier ver uit de buurt. Al
is de auteur zeer maatschappijkritisch, toch wil hij zijn eigen zwakheden niet
verbergen. Tijdens één van de vele najaarsdemonstraties in Dresden stelt Rosenlöcher
vast: ‘Ik roep tegen de barrières in mezelf. Mijn angstigheid, mijn onderdanige
schijnheiligheid’, (p. 42). Even later valt de betoging bij het zien van de politie uit
mekaar. ‘De Stasi in ons heeft gewonnen, de angst is te groot’ (p. 43).
Rosenlöcher sluit zijn dagboek op 19/3/1990 af, één dag na de eerste vrije
parlementsverkiezing in de DDR. Enkele dagen eerder tekent hij zijn verwarring op,
die ondanks de vreugde bij dit afscheid van de DDR heerst. ‘Tijdens een vergadering
van de uitgeverij, lukt het mij opeens niet meer, de aanwezige gezichten in Oost en
West in te delen. (...) Niets geldt nog’ (p. 105). Of hoe een Oostduitser de Duitse
éénwording
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bekijkt. Voor ons wellicht onbekend, maar precies daarom zo boeiend.
Peter Meukens

Land der Winde, Gerhard Meier, Suhrkamp, Frankfurt a/M, 1990, 134
pp., DM. 24.
Land der Winde was mijn eerste kennismaking met de Zwitserse auteur Gerhard
Meier. En dat viel behoorlijk tegen! In deze roman haalt een zekere Rudolf
Bindschädler herinneringen op aan de gestorven Kaspar Baur, die de eigenlijke
hoofdfiguur is. Alles draait rond fictieve en reële gesprekken die allemaal over alles
en dus niets gaan. De roman wemelt van de vreemdste associaties en niet zelden
kreeg ik de indruk een soort geheimtaal voor ingewijden te lezen. De auteur herhaalt
zichzelf voortdurend woordelijk. maar dat maakt het er niet gemakkelijker op. Die
veelvuldige herhalingen van zinsdelen en zelfs hele zinnen voegden voor mij niets
toe aan het concrete begrip van deze roman. Ze zetten me er hoogstens toe aan een
paar bladzijden ongelezen om te slaan.
Het meest van al irriteerde mij nog het feit, dat de toespraak die de overleden
Kaspar Baur vanuit zijn graf tot de verteller houdt (7,5 blz. lang), in het midden van
het boek bijna integraal in de directe rede opnieuw wordt weergegeven. Wie schetst
mijn verbazing toen ik, op zoek naar secundaire literatuur om over deze auteur wat
meer te weten te komen, in het tijdschrift Deutsche Bücher (1988/2) een interview
met Meier las, waarin die precies met deze toespraak de vragen beantwoordde.
Overigens was ook hier het verband tussen vraag en antwoord niet altijd even
duidelijk.
Wellicht schrijft Gerhard Meier in zijn hele oeuvre aan hetzelfde boek. Slechts
lezers die zijn werk chronologisch gelezen hebben, begrijpen waarschijnlijk de
geritualiseerde en canonachtige taal van Meier en zijn volledig thuis in de kosmos
die de auteur zich met het fictieve Zwitserse bergdorp ‘Amrain’ geschapen heeft. Er
zit dus niets anders op dan bij het begin te beginnen. Ik heb het mij alvast
voorgenomen.
Peter Meukens

De melancholieke revolutie, Lieve Joris, Meulenhoff, Amsterdam / Kritak,
Leuven, 1990, 246 pp., BF. 750.
De reisliteratuur in Vlaanderen en Nederland zit in de lift. Wie zeker mee een hand
heeft in dit succes, is de in Amsterdam wonende Limburgse journaliste Lieve Joris.
Na twee voltreffers in het genre, De Golf (1984) en Terug naar Kongo (1987), bracht
ze onlangs haar derde reisjournaal op de markt. Als boekenweekgeschenk in
Nederland zal van haar bovendien een essay over reisliteratuur verschijnen.
De titel van haar jongste boek, ‘De melancholieke revolutie’, maakt ons niets
wijzer over de inhoud en het opzet ervan. Maar de eerste zinnen trekken dan weer
veel registers open: ‘Op het melodieuze ritme van György Konrads stem ben ik naar
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Boedapest gereisd. Die onverholen melancholie, dat gebrek aan fanatisme, die
verhalen van vroeger, doortrokken met een lichte nevel van alcohol - terwijl ik hem
las, vervaagden de grenzen tussen zijn Europa en het mijne’. Deze ouverture zegt
alvast heel wat over Lieve Joris' initiële bedoeling. In eerste instantie wilde zij een
portret ophangen van Konrad en een beeld schetsen van het oude Europa zoals dat
in Boedapest bewaard was gebleven. De wereld waarin ze terecht kwam, bleek echter
een wereld in beweging te zijn, bezig zich in een politieke kramp samen te trekken.
Omdat hier geschiedenis werd gemaakt, reisde ze na een eerste bezoek in 1989
nog enkele keren terug. In een tijdspanne van ongeveer een jaar verbleef ze 9 maanden
in Hongarije. Voor de verwerking van haar reisindrukken koos ze structureel voor
een indeling in vier hoofdstukken, die elk één seizoen omvatten, beginnend bij de
zomer van 1989. Begin en einde van haar verblijf vielen min of meer samen met
twee markante gebeurtenissen uit de recente geschiedenis van Hongarije: de
herbegrafenis van oud-premier Imre Nagy op 31 juni 1989 en de installatie van het
eerste vrij gekozen parlement in de zomer van 1990. In de tussenliggende periode
maakte zij kennis met een land dat het oude, afgedragen keurslijf van het communisme
wilde afleggen en krampachtig probeerde het westerse maatpak van de democratie
aan te trekken. Of die democratie ook een pasklare oplossing is, wordt op het eind
in vraag gesteld. Politiek is een zaak van mensen en de revolutie moet zich eerst in
hun geest voltrekken. Als dat niet gebeurt, als democratie bijvoorbeeld met macht
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wordt verward, zoals de overwinnende populistische partij MDF dat doet, dan dreigt
het failliet van deze staatsvorm.
Tijdens de herbegrafenis van Imre Nagy bevindt Lieve Joris zich tussen de mensen
op het Heldenplein en niet bij de journalisten. Op dat ogenblik heeft zij - misschien
zonder het zelf te beseffen - reeds een duidelijke keuze gemaakt. Zij zal proberen de
omwenteling van binnenuit te begrijpen. Daar is echter veel tijd voor nodig, waardoor
ze dan weer de kans krijgt om bijtijds haar eigen standpunt te herzien. Haar
persoonlijke odyssee wordt zo een interessant motief. Voelt ze zich op het Heldenplein
nog ver verwijderd van wat er in de mensen omgaat, geleidelijk leeft ze zich in hun
wereld in, om tenslotte helemaal in hun strijd op te gaan. Die sterke identificatie
maakt op het eind toch plaats voor vervreemding, wanneer ze machteloos moet
toekijken bij het politieke geklieder van haar vrienden en hun tegenstrevers. Het is
dan alsof er een egaal grijs licht over hen heen valt. Veelbetekenend is haar
verzuchting: ‘In welk land heb ik dan de afgelopen maanden geleefd? Met welke
mensen?’ (p. 231).
De melancholieke revolutie is een reisjournaal dat het predikaat ‘tijdsdocument’
verdient. Aan de basis ervan ligt weliswaar een dosis journalistieke nieuwsgierigheid,
maar de schrijfster heeft zich niet laten verleiden tot het najagen van ‘hot stuff’,
ofschoon die overal voorhanden was. Bij alles wat gebeurt, heeft ze oog voor de
mens achter de feiten. Om taalproblemen te overbruggen legt ze vooral contacten in
kringen van intellectuelen uit de hoofdstad - vrienden treft ze voor een groot deel in
de oppositiepartij SDS. Maar haar zoektocht naar de mens leidt haar soms ook ver
weg van het politieke strijdtoneel. Waar het kan, richt ze haar aandacht naar de stille
revolutie van de gewone Hongaar. Naar zijn angst, zijn machteloosheid,
moedeloosheid, onwetendheid, berusting...
Met De melancholieke revolutie heeft Lieve Joris een rapsodie van het Hongaarse
levensgevoel afgeleverd. Een ‘rhapsody in blue’, want vreugde is ook in het nieuwe
Hongarije weinig te rapen. Overal schiet de melancholie als een woekerplant op. De
herwonnen vrijheid lijkt wel een voedingsbodem voor verdriet te zijn: verdriet om
de verloren jaren van verdrukking. De Hongaarse revolutie heeft een krop in de keel.
Jos Van Thienen

Een tafel voor een. reisberichten, Eric de Kuyper, Sun, Nijmegen, 1990,
148 pp., f 24,50.
Eind 1990, nog in hetzelfde jaar waarin Mowgli's tranen, het derde deel van zijn
jeugdherinneringen, verscheen, publiceerde Eric De Kuyper een aantal reisberichten.
Sommige daarvan waren eerder verschenen in De Spectator, Avenue en Het Parool.
In de voorbije dertig jaren was hij geregeld onderweg, bij voorkeur per trein, naar
filmfestivals, opera- en balletuitvoeringen in Duitsland, Frankrijk, Engeland. Hij
verbleef ook in Chicago, Montreal, Los Angeles. Op de omslag staat een aquarel van
Léon Spilliaert, over wie hij in Mowgli's tranen schreef dat hij in diens schilderijen
het wezenlijke herkende van wat hem in de Oostendse lucht (buiten het veelgeprezen
jodium) trof. De aquarel ondersteunt de titel ‘Een tafel voor één’, waarover verder
uitgeweid wordt in het stuk over het operafestival van Glyndbourne in Sussex. Voor
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De Kuyper die meestal alleen reist, soms eens vergezeld door een vriend, is de keuze
van de uitvoering die hij zal bijwonen, de film die hij zal zien, het boek dat hij zal
lezen, het menu dat hij zal bestellen geen toevallige, maar een overwogen keuze. De
zeer belezen filmmaker en criticus, die in Parijs college gelopen heeft bij Barthes en
Greimas, is een estheet. Het gebrek aan eetlust waarover hij geschreven heeft in zijn
‘Taferelen uit de kinderjaren’ blijkt volgens deze reisberichten tot fijnproeversgenot
geëvolueerd te zijn. De fascinatie voor het mannelijke, geseksueerde lichaam, een
belangrijk thema in zijn autobiografische geschriften, is ook in deze reisberichten
aanwezig. Soms via een zijdelingse opmerking, soms heel expliciet zoals in de
‘reportage’ over de beklimming door een jongen van de tien meter hoge sculptuur
naast de Dom in Keulen.
De Kuyper is ook een bibliofiel en hij laat de lezer meegenieten van zijn
ontdekkingen in boekhandels in alle steden waar hij geweest is. Hij houdt van
Duitsland om de uiterlijke orde en de innerlijke chaos, Parijs mijdt hij omdat het ‘een
heden is dat getekend is door het verleden’ (p. 131), Los Angeles is één trompe-l'oeil,
effect zonder oorzaak, louter facade (p. 88). Dat soort typeringen kenmerkt De
Kuypers reisberichten. Met elke stad gaat hij een verhouding aan, heel persoonlijk.
Observaties, ervaringen, gebeurtenissen stapelt hij op in het geheugen om ze nadien
aan het papier toe te vertrouwen. Dan wordt de lezer uitgenodigd om
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mee aan te zitten aan de tafel voor één en toe te tasten: wat in eenzaamheid overdacht
is, is de moeite waard door velen geconsumeerd te worden.
Joris Gerits

Naar magnitogorsk, Willem Frederik Hermans, De Harmonie, Amsterdam,
1990, 32 pp., BF. 260.
Het hoofdpersonage van dit verhaaltje, dat vreemd genoeg met een fobie voor
magneten behept is, kan op een mooie dag niet langer weerstaan aan de drang om
de Russische stad Magnitogorsk te bezoeken. Ter plaatse treft hij niet de staalindustrie
aan waarvoor de stad in het Westen bekendheid geniet, maar komt er oog in oog met
's werelds grootste elektromagneet. De allermerkwaardigste geschiedenis van deze
magneet vormt de clou van het verhaal, en die ga ik hier uiteraard niet verklappen.
Wel dat het geheel een meesterwerkje is waarin Hermans het gelegenheidsmotief
van het magnetisme handig verweven heeft met zijn sinds lang gekende fascinatie
voor de tijd en tijdsaanduiding (cfr. Een heilige van de horlogerie). Dat de auteur
nooit een hoge dunk heeft gehad van de Sovjetunie en zijn bewoners is geweten - in
Boze brieven van Bijkaart poneerde Hermans ‘dat het Russische volk in grote
meerderheid verzot is op regeringen die de mensen de vrijheid van het woord niet
gunnen’ - en dat blijkt ook hier weer uit het karikaturale en wantrouwende beeld dat
hij schetst van glasnost-Rusland. Het is wel opvallend dat Hermans na zijn boekje
over Van Gogh, Vincent literator, in dit verhaal alweer naar een uiterst actueel, ergo:
commercieel interessant, onderwerp heeft gegrepen. Maar toch: mocht de schrijver
dit jaar met evenveel kunde zijn licht over pakweg het fenomeen Mozart laten
schijnen, dan kan niemand daar aanstoot aan nemen, integendeel.
E. van der Aa

De dood van Methusalem, Isaac Bashevis Singer, Arbeiderspers,
Amsterdam, 1990, 213 pp., f 19,90 (verspreiding voor België: Distybo,
Deurne, BF. 398).
Van de hedendaagse joodse schrijvers is de in 1905 in Polen geboren, in 1935 naar
de VS geëmigreerde Isaac Singer een van de meest tot de verbeelding sprekende.
Niet voor niets werd hem in 1978 de Nobelprijs voor literatuur toegekend. Met name
de romans en verhalen die zich afspelen binnen het Oosteuropese jodendom aan het
begin van deze eeuw (Jentl, Het landgoed) stralen een ongelooflijke fascinatie uit.
Dat is ook het geval met deze thans in ons taalgebied verschenen bundel met
twintig intrigerende korte verhalen. De titel ervan is ontleend aan het verhaal waarmee
het boek wordt afgesloten. Het is tegelijk ook de enige keer dat een vertelling een
duidelijk herkenbare bijbelse ondergrond bezit. Als zodanig zou de titel van dit
boeiende boek dus enige verwarring kunnen zaaien. Voor de rest heb ik zeer genoten
van, en ben ik ontzettend geboeid door, de negentien verhalen die aan het titelverhaal
voorafgaan. Ondanks hun grote verscheidenheid cirkelen ze opvallend genoeg steeds
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om een klein aantal vaste thema's: huwelijksproblemen en jaloezie, de filosofie van
Spinoza, en het bestaan van God. Wanneer men dit koppelt aan de wonderdoeners,
mystici en demonen die niet zelden het bizarre decor vormen, moge duidelijk zijn
dat Singer een zeer ongewone, maar erg fascinerende wereld weet te scheppen waarin
de lezer zich opgenomen weet en vaak met ingehouden adem de gebeurtenissen op
zich ziet afkomen.
Panc Beentjes

Wetenschappen
Archimedes in bad, Maarten Franssen, Prometheus, Amsterdam, 1990,
125 pp., BF. 395.
Vijftien ‘mythen uit de wetenschap’ behandelt wetenschapsfilosoof Maarten Franssen
in dit kleine, vlot geschreven boekje. De verbindende lijn tussen de verschillende
hoofdstukken lijkt niet méér te zijn dan het gegeven dat ook de wetenschap haar
mystificerende kanten heeft - een voor rechtgeaarde wetenschapslieden
(‘wetenschappers’, schrijft Franssen consequent) misschien enigszins beschamende
familiekwaal, die de strenge wetenschap echter tegelijk enigszins menselijke trekjes
geeft. Veel hebben de besproken mythen niet met elkaar gemeen. Nooit bestaande
vraagstukken (de middeleeuwse kwestie hoeveel engelen konden dansen op een
naaldpunt), onjuiste citaten
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(Galileo, Laplace), nooit verrichte experimenten (opnieuw Galileo), onjuist
geïnterpreteerde uitspraken (Archimedes) en verkeerd begrepen martelaarschap
(Giordano Bruno) worden afgewisseld met kwesties over voorrang (Schbeele,
Priestley, Lavoisier), in wezen correcte ‘mythen’ (Newton, Kekulé) of zelfs louter
gedurfde uitspraken waarmee niets mis is (Alfons de Wijze). Vooral de laatste
hoofdstukken (Röntgen, Einstein, Wöhler) laten van dit ‘mythisch’ karakter van de
wetenschap maar weinig meer zien. Een teken van vooruitgang, of heeft de tijd de
mythevorming gewoon nog geen kans gegeven? Wat daar ook van zij, Franssen biedt
via zijn anekdotes aardige inkijkjes in de geschiedenis van het wetenschapsbedrijf,
zonder veel meer pretentie dan dat. ‘Ontmythologisering’ van de wetenschap zelf
moet men van dit boekje in ieder geval niet verwachten. Integendeel, de ‘mythe’
(wat deze ook moge zijn) biedt Maarten Franssen regelmatig gelegenheid het ideaal
van een zakelijke wetenschap in het zonnetje te zetten. Niet het meest beroerde ideaal,
al had het onderwerp tot iets meer reflectie aanleiding kunnen geven. Aan één punt
van twijfel laat Franssen de lezer aan het eind van zijn boekje echter niet ontsnappen:
het ‘bandwagon-effect’ waarbij wetenschapslieden bereid zijn onderzoeksgegevens
eerder ten gunste van een theorie te interpreteren, wanneer deze theorie inmiddels
op grotere instemming kan bogen. Het is een opmerkelijk trekje van wetenschappelijk
conventionalisme, waarover wetenschapsfilosofisch en -sociologisch het één en ander
te zeggen zou zijn. Maar daarvoor moeten we misschien een ander boek van Maarten
Franssen afwachten.
Ger Groot

Varia
Het Casanova-complex. De dwangmatige verleider, Peter Trachtenberg,
Arbeiderspers, Amsterdam, 1990, 335 pp., BF. 798.
Sommige boeken zitten vanaf de eerste bladzijde hopeloos fout. Al de eerste bladzijde
ademt een verdachte sfeer en naarmate men vordert walmt de inhoud van het boek
de lezer in steeds onwelriekender concentraties tegemoet. Dat is ook het geval met
Het Casanova-complex van Peter Trachtenberg. Een monografie en analyse van de
‘dwangmatige verleider’, die volgens de auteur even ziek, zielig en gevaarlijk is als
de meer hopeloze gevallen van gok-, alcohol- of drugverslaving.
Waar komt dit indringende inzicht vandaan? Trachtenberg heeft het niet van ver:
hij is zelf zo'n zielige Casanova geweest. Met veel moeite heeft hij zich uit zijn
verslaving losgescheurd, en van die bekering doet hij uitvoerig verslag. De
aanhoudendheid waarmee de zielige figuur Trachtenberg door zijn eigen pagina's
waart, doet vrezen dat deze zijn Casanova-verslaving slechts heeft kunnen overwinnen
door zich voluit in de armen van het exhibitionisme te storten. Meelij wekt het
inderdaad wel een beetje, maar op den duur toch vooral irritatie.
Niet dat Trachtenberg de enige figuur is die als Casanova in het boek wordt ontleed.
Een heel keurkorps van rokkenjagers trekt voorbij in een nogal willekeurige typologie,
waarin de ‘zwervers’ en de ‘dromers’, de ‘nestelaars’ en de ‘jongleurs’ soort voor
soort worden beschreven. Geen onverdienstelijk werk misschien, als Trachtenberg
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zijn verbositeit enigszins tot de relevante zaken had weten in te perken, en vooral
als hij zich onthouden had van de moraliserende toon die dit boek van begin tot eind
zo ongenietbaar en ook zo buitengewoon onbetrouwbaar maakt.
Want waar is het Trachtenberg om te doen? Niet alleen om een beschrijving, maar
ook om een bezwering van dit sluipende gevaar, dat de moderne samenleving in
toenemende mate bedreigt. Trachtenbergs kroongetuige én -verdachte is de voormalige
Amerikaanse presidentskandidaat Gary Hart, die met zijn grote seksuele honger de
kiezersgunst verspeelde. Tot in de hoogste regionen is het kwaad reeds geworteld,
zo maakt Trachtenberg ons wijs - kennelijk niet in staat uit de zaak-Hart de enig
politiek relevante conclusie te trekken: dat het Amerikaanse openbaar bestuur vóór
alles bedreigd wordt door de steeds verdere uitwissing van de grens tussen privé-leven
en het openbare politieke debat.
Het is niet het enige element dat Trachtenbergs boek in de slechte zin van het
woord zo Amerikaans maakt. Relativeringsvermogen - vooral op het gebied van de
ethiek - lijkt hem te enen male vreemd, terwijl ook enig historisch besef niet aan hem
besteed is. Megalomaan als het project van dit geschrift is, laat Trachtenberg zijn
beschouwingen
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tenslotte uitlopen op een kritiek van de hedendaagse cultuur in het algemeen, waarin
de verschijnselen niet zo vergezocht en de redeneringen niet zo krom of de clichés
niet zo triviaal kunnen zijn, of de auteur weet er wel een plaatsje voor te reserveren.
Het geval Hart wordt hier bijna een Shakespeariaans koningsdrama, het dwangmatig
minnen van de Casanova's een Freudiaans jeugdtrauma, en diens instrumentalisering
van de vrouw een centraal bewijsstuk voor de vrouw-onvriendelijkheid van onze
cultuur. Volgens Trachtenberg beschouwen mannen het huwelijk slechts als een
noodzakelijk compromis, ‘althans sommigen van hen’, zo voegt hij er onmiddellijk
aan toe, onbekommerd om het feit dat die kwalificatie de poten onder zijn redenering
wegzaagt (247). Vaste nummers als de middeleeuwse kuisheidsgordels (in
werkelijkheid een 19e eeuwse mythe) en het jus primae noctis (in werkelijkheid een
belastingheffing) larderen op meer dan geijkte wijze een betoog, dat zijn publiek
tracht te verleiden door middel van een gelikt pseudo-feminisme, derdehands
cultuurtheorieën en een Amerikaans tremendisme, dat op AIDS reageert alsof het
de eerste epidemie in de mensengeschiedenis is. Wellicht is er over de ‘dwangmatige
minnaar’ (en waarom niet de in dit boek systematisch verzwegen ‘dwangmatige
minnares’?) een heel interessante studie te schrijven. Maar die Trachtenberg met zijn
boekje, die deugt niet.
Ger Groot
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[Juni 1991]
De status van religieuze metaverhalen
Harry Hamersma
Een Perzische dichter vergelijkt de natuur met een oud boek waarvan de eerste en
laatste bladzijden ontbreken. De eeuwen door is de mensheid op zoek naar die
ontbrekende bladzijden. Er wordt van alles ontdekt, onze kennis breidt zich uit, maar
het boek blijft onvolledig.
De mens heeft hiervoor een oplossing gevonden waarmee hij kan leven. Hij heeft
theorieën geconstrueerd die de leemte in de kennis misschien niet vullen maar wel
hanteerbaar maken: de ‘grote verhalen’ van de godsdiensten en wereldbeschouwingen,
grootse denkschema's als het evolutionisme, de klassenstrijd, de maakbaarheid van
de wereld of het vooruitgangsgeloof. Rond het gebied dat door wetenschappelijke
kennis wordt gedekt ligt een niemandsland waarover gespeculeerd wordt. Allerlei
theorieën proberen het gat in de kennis te vullen: de ontbrekende bladzijden in het
boek van de natuur. ‘Metafysische kennis’, de ‘mythe’ die de natuurwetenschappen
aanvult (Kolakowski). Metafysische theorieën komen en gaan. De vraag of ze waar
of onwaar zijn wordt niet gesteld. Ze zijn meer of minder plausibel, meer of minder
bruikbaar of houdbaar. Wanneer zich een theorie presenteert die beter te verdedigen
lijkt dan de voorgaande, dan wordt er vanzelf wel plaats gemaakt voor het nieuwe
verhaal. Denkbeelden wisselen elkaar af, het zoeken gaat verder.
Er is een vacature voor een werkelijk bevredigend metaverhaal, zonder paradoxen.
Een verhaal waarin alles op zijn plaats valt, een verhaal dat het gewone verstand
geen geweld aandoet. Wanneer geen enkele kandidaat in staat blijkt de vacature tot
volle tevredenheid te vervullen, dan volgt daar nog helemaal niet uit dat er geen
vacature bestaat.
Of ligt de zaak toch anders? Wanneer we het mogen geloven staat
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onze tijd in het teken van de ‘definitieve deconstructie van metaverhalen’. Ze zouden
zijn ‘ontmaskerd’ als de produkten van overmoed. Alleen krampachtige en onoprechte
zielen zouden nog vasthouden aan metaverhalen. De metaverhalen zijn doorgeprikt,
de rugdekking die ze gaven is verdwenen, maar ook hun dodelijke omhelzing1.
Kinderen die opgroeien zonder grote verhalen leven zonder ballast, met open ogen,
met alleen fragmentarische, voorlopige inzichten, als eerlijke realisten, zonder illusies.
Metaverhalen vielen door de mand, aldus Lyotard2, toen bleek dat ze zich niet
konden legitimeren. Lyotard mist ze niet. De postmoderne mens heeft geen
metaverhalen nodig. Zelfs het rouwproces na het verlies van de metaverhalen zou al
achter de rug zijn. de postmoderne mens heeft alleen nog kleine verhalen. Dank zij
zijn verbeelding slaagt hij er soms in die fragmenten toch tot een voorlopig geheel
aaneen te voegen.
Alistair MacIntyre, die de mens ‘a story telling animal’ noemt3, is een andere
mening toegedaan: kinderen die opgroeien zonder verhalen zijn volgens hem
‘unscripted’. Ze gaan als angstige stotteraars in woord en daad door het leven. De
mens heeft een groot verhaal nodig als het raamwerk waarin zijn eigen kleine verhaal
past. ‘Pas wanneer ik weet in welk verhaal ik een rol speel weet ik wat goed is en
wat ik moet doen’.

Het versnel-debat
Degenen die zelf een innerlijke strijd hebben gevoerd met een metaverhaal en daarmee
naar eigen zeggen klaar zijn en de afgelegde weg overzien, verwijten anderen dikwijls
dat ze onoprecht of inconsequent zijn. Een voorbeeld daarvan trof men onlangs aan
in het Nederlandse dagblad Trouw. De Leidse hoogleraar Versnel, zelf ex-calvinist,
hield bij het 110-jarig bestaan van de Vrije Universiteit in Amsterdam een rede waarin
hij uitlegde waarom hij niet meer geloofde. De rede verscheen later in de krant en
lokte een lawine van reacties uit4.
Blijven geloven in de God van het christendom en tegelijk eerlijk en consequent
zijn, dat kan niet volgens Versnel. God is een hypothese, geopperd vanuit een
kosmologie en antropologie van zo'n twintig paradigma's geleden. God is een eigen,
individuele constructie, ingegeven door persoonlijke behoefte, op grond van een
selectieve keuze van bouwelementen. Voor deze persoonlijke constructie wordt des-
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ondanks algemene geldigheid geclaimd. De theologie probeert volgens Versnel
wanhopig de hypothese ‘God’ te redden door alsmaar concessies te doen,
deelhypotheses te elimineren, zonder de hypothese zelf aan te pakken. Het godsbeeld
wordt alsmaar aangepast, er worden stukjes van afgeknabbeld. God is niet de
‘Voorzienigheid’ uit wiens hand zelfs ziekte voortkomt (Heidelbergse Catechismus,
zondag 10), God is niet de God van de bijbel, niet de God van de metafysica, niet
de God van de moderne theologen.
God wordt uiteindelijk een postulaat, ‘zonder God is er immers geen ethiek te
funderen, zonder God is er geen doel meer’, en uiteindelijk blijft er na alle
deconstructies alleen een ‘God à la carte’ over.
Allerlei fundamentele zaken kwamen in het ‘Versnel-debat’ aan de orde. Versnel
zou niets nieuws verteld hebben, maar alle argumenten tegen het geloof in God nog
eens uitstekend hebben samengevat. Hij zou het geloof in God alle redelijkheid
ontnomen hebben, door de klassieke godsbewijzen in spiegelbeeld op te voeren. Hij
zou niet inzien dat ons kenvermogen beperkt is. Een mens kan met zijn beperkte
verstandelijke vermogens geen vraagstukken oplossen die een oneindig groot
denkraam veronderstellen. Godsdienst en theologie zijn alleen maar populariseringen
van wat niet onder woorden is te brengen. Wij zien alleen maar de onderkant van
het tapijt, God ziet het patroon.
Versnel werd zowel beloond met applaus als opgeroepen tot onmiddellijke
bekering. Hij werd getracteerd op volstrekt onsamenhangende ‘gelovige’ uitspraken,
die hem alleen maar in zijn overtuiging zullen hebben bevestigd dat er met gelovigen
iets mis is. Hij kreeg de gelegenheid het laatste woord te spreken in het debat. Daarin
maakte hij duidelijk dat hij diegenen respecteerde die eerbiedig zwijgen over hun
persoonlijke ervaringen. Wie hij aanvalt zijn degenen die iets beweren maar niet de
consequenties van hun bewering willen aanvaarden. Die gelovige is inconsistent,
ontbreekt het aan intellectuele moed. Men kan hem betichten van willekeur. Laten
we toch zwijgen, zegt hij, maar dan ook helemaal. Samen op weg naar het zwijgen.
De hoofdredacteur van de krant schreef een soort slotwoord bij het debat. Daarin
zei hij dat de veronderstelling dat de mens in dit debat het laatste woord kan spreken,
een geval van ‘hybris’ is waarin de mens zichzelf tot een soort god maakt.
Die opmerking is zeer terecht. Maar het debat werd met zoveel heftigheid gevoerd
dat het leek alsof het helemaal van de kracht van de
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ingebrachte argumenten afhing of de kier in het bestaan, het besef dat er meer is
tussen hemel en aarde, al dan niet open zou blijven. Of deze pogingen nu werden
ingegeven door overmoed, door angst of door wanhoop.
En dat terwijl het debat een zeer lange geschiedenis heeft en het al eeuwenlang
duidelijk is dat het moet eindigen in een eerbiedige stilte. De stilte van de ‘ontbrekende
bladzijden’ die zowel een gelovige invulling mogelijk maken als een ongelovige,
die de basis vormen van zowel geloof en verlangen dat meer denkt dan het kan, als
van twijfel.
In het christendom, in de islam, in het hindoeïsme, het boeddhisme en bij Chinese
denkers als Lao Tse, leren we dat alle namen voor het Onuitsprekelijke te kort
schieten, dat alle concepten schipbreuk lijden, dat er met behulp van het verstand
alleen maar een soort ‘negatieve theologie’ kan worden ontworpen. ‘De beeldhouwer
maakt het beeld niet, hij hakt weg wat het verbergt’ (Plato, Pseudo Dionysius). ‘Ons
diepste inzicht betreffende God, is dat we helemaal niets over Hem weten’, zei
Thomas van Aquino. ‘God wordt het best begrepen door niet-begrijpen’, zei
Augustinus; God is de onzegbare, de onnoembare, die alle namen en concepten
overstijgt. Dat met de ontmaskering van bepaalde concepten of metaverhalen het
geloof in een godheid definitief is ondergraven, omdat het telkens gaat over
constructies en verhalen van de mens, is helemaal niet zo duidelijk. Er is trouwens
ook logisch iets mis met beweringen van zulke omvang: de stelling dat er geen
houdbare metaverhalen kunnen bestaan is zelf een soort metaverhaal. Zij het een
gortdroog en zichzelf ondergravend metaverhaal.
De aanklacht is verkeerd: het is niet zo dat metaverhalen geen bestaansrecht hebben.
Het verwijt zou moeten zijn dat ze - wanneer dat het geval is - hun eigen aard vergeten
zijn en beweren informatie te verschaffen over het onzegbare. ‘Alle kennis over
boven komt van beneden’ (Kuitert). Metaverhalen zijn schuchtere pogingen, fungeren
bij gebrek aan beter.
Metaverhalen kunnen van status veranderen, en moeten dan weer tot hun eigenlijke
status worden teruggebracht. Maar het is niet zo dat er geen metaverhalen meer
gezocht moeten worden.

De ruimte in het denken
Diep gelovige denkers die glashelder aangaven dat hun denken over God spaak liep,
zagen daar geen reden in er mee op te houden. Ze
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trokken nooit de conclusie dat hetgeen ze vergeefs onder woorden trachtten te brengen
een hersenschim was.
Er ontwikkelden zich hele tradities waarin men bewust over het doel heen schoot,
denkvormen die van zichzelf al aangaven dat ze mislukten maar in dat mislukken
toch even de schaduw naderbij brachten van het ondenkbare en onuitsprekelijke.
Alles wat Thomas van Aquino over God gezegd had kwam hem later voor als stro:
‘We weten niet wat God is. We weten slechts wat hij niet is’. De uitspraken zijn goed
als je de woorden wegdenkt.
Wat te denken van het verwijt dat degenen die geloven in religieuze metaverhalen
onoprecht, inconsequent of bijgelovig zijn? Terwijl men weet dat er geen konijn is,
wordt dit toch steeds opnieuw uit de hoed getoverd of uit de mouw geschud. Hebben
honderden miljoenen, miljarden mensen zich eeuwenlang vergist? Het zou een
misverstand zonder weerga zijn. Dat mensen eeuwenlang gedacht hebben dat de
aarde plat was, is niet zo dramatisch. Maar dat miljarden mensen ten onrechte denken
dat hun levensreis ergens heen leidt, dat zou een misverstand van zulke proporties
zijn dat het de ‘ontmaskeraars’ toch zou moeten doen aarzelen.
Een eeuwenlange schare denkers, kunstenaars, dichters, heiligen, helden en vooral
gewone mensen zou zich hebben vergist. Dat is nogal wat. Ook de uitdrukking
‘ontmaskering van metaverhalen’ suggereert nogal wat. Alsof men massaal bedrog
pleegde. Misschien is het beter niet te spreken van ‘ontmaskering’ of ‘deconstructie’
van metaverhalen. Als metaverhalen niet waar of onwaar zijn, valt er ook niet veel
te ontmaskeren. Metaverhalen kunnen wel van status veranderen. En is dat nu niet
juist wat er gesignaleerd wordt?
Niemand kan leven zonder een of andere vorm van metafysica. Metafysica denkt
meer dan het kent (Delfgaauw), is uitdrukking van het verlangen, ‘een denken dat
meer denkt dan het kan’ (Levinas). ‘Es ist denkbar dass es gibt was undenkbar ist’.
De ruimte is er. De invulling ervan is een kwestie van geloof, van overtuiging. Krijgt
de invulling van de vacature voor een metaverhaal de status van een exclusief en
algemene geldigheid claimend antwoord op de laatste vragen, dan gaat er iets mis.
Omgekeerd geldt dat wanneer een metaverhaal terugkeert naar zijn eigenlijke status,
er alleen maar iets wordt rechtgezet.
Volgens Lyotard vraagt de postmoderne mens niet meer ‘Is het waar?’5 Hij vraagt
‘Waar dient het toe?’, ‘Is het efficiënt?’, ‘Is het verkoopbaar?’ Rendement, een
optimale verhouding input-output
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lijkt belangrijker dan ‘waarheid’.
Lyotard zegt dat hij het veranderende statuut van de kennis in de ‘meest
ontwikkelde samenlevingen’ bespreekt. In die maatschappijen hebben databanken
de plaats ingenomen van de natuur. De taal is als een stad met oude en nieuwe wijken,
een labyrint van geordende en ongeordende stratenpatronen (het beeld is van
Wittgenstein), een weefsel waarin de mens leeft. Niemand spreekt alle talen, er is
geen universele meta-taal. De plaats van de wijzen is ingenomen door wetenschappers.
De mens is vertrouwd met het conflict tussen wetenschap en metaverhaal. De
wetenschap kent haar eigen taalspel. Dit kan de andere taalspelen niet legitimeren.
Het is de mens zelf die met deze complexiteit moet leven. Hij kan geen antwoord
geven op de vraag of een metaverhaal waar is. Hij kan alleen antwoord geven op de
vraag of er met een bepaald metaverhaal valt te leven.
Metaverhalen zijn niet te ontmaskeren. Ze zijn houdbaar of onhoudbaar,
aanvaardbaar of niet, verkoopbaar of niet. Ze zijn al dan niet van waarde. Soms
sterven ze uit, zoals sommige talen, bedreigde diersoorten, zeldzame planten. De
lege ruimten die ze dan achterlaten wordt gevuld door iets anders. Maar het gaat juist
om die ruimte. Misschien is het wel goed dat deze af en toe wordt leeggemaakt. Want
allerlei kleine lichten belemmeren het zicht op het Grote Licht. ‘Die het weten, die
vertrouw ik niet’ (Richard Schuagt).

Eindnoten:
H. Kunneman, in HP/De Tijd, 9 november 1990, pp. 61-63.
J.F. Lyotard, La condition postmoderne, Parijs, 1979, p. 8.
A. Macintyre, After Virtue. A study in Moral Theory, Londen, 1981, p. 216.
H. Versnel, in Trouw, 28 december 1990. Het artikel met alle reacties erop werd in 1991
gepubliceerd in boekvorm (Trouw/Kwartet, Amsterdam).
5 J.F. Lyotard, o.c., p. 76.
1
2
3
4
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Een waanidee?
Integrale kwaliteitszorg
Herman de Dijn
‘Integrale kwaliteitszorg’, ‘kwaliteitsbewaking’, ‘kwaliteitskringen’..., het zijn geen
nieuwe begrippen. In produktiesferen als auto- of voedingsindustrie zijn ze allang
schering en inslag. Nieuw is echter de uitbreiding ervan, buiten de sfeer van de
goederenproduktie, tot die van de dienstverlening en zelfs van de menselijke relaties.
Ook diepgaande menselijke relaties - relaties tussen ouders en kinderen, hulpverleners
en noodlijdenden, verplegenden en zieken - worden vatbaar geacht voor planbare,
beheersbare, wetenschappelijk ondersteunde kwaliteitsverbetering. Maar wat verstaan
we daar dan onder? Neem bijvoorbeeld medische en paramedische verzorging. Die
nemen verschillende vormen aan en dan hebben kwaliteitszorg en kwaliteitscontrole
niet altijd meer dezelfde betekenis. Aan de ene kant zijn er de min of meer technische
vormen van verzorging, waar kwaliteitsbewaking een duidelijk omlijnde betekenis
heeft: gebruikt men de beste technieken, beheerst men die ook, werkt men op een
economische wijze, enz.? Laat ik dat Type I noemen. Maar er zijn ook vormen en
aspecten van verzorging waar het veel minder duidelijk is wat men onder kwaliteit
en kwaliteitsbewaking verstaat: veel vormen van psychotherapie, behandeling van
vage psycho-somatische klachten, enz. Dat noem ik Type II.
De concrete realiteit is natuurlijk ingewikkelder dan deze tweedeling laat
vermoeden. Immers, ook technische behandelingen hebben een kwalitatief aspect
en dat legt limieten op aan beheersbaarheid en controle. En ten tweede, technische
behandeling van mensen brengt haar eigen problemen mee: psychische klachten
verbonden met bepaalde vormen van behandeling, klachten over vervreemding in
het ziekenhuis, enz. Kwaliteitscontrole i.v.m. de aanpak van deze aspec-
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ten lijkt al even problematisch als i.v.m. de Type II-verzorging.
Wat te denken van deze complicaties?
Ook de ‘zuiver technische’ verzorging is dus niet helemaal beheersbaar en
controleerbaar. Iedereen weet dat er goede en minder goede mechaniciens, chirurgen,
kinesitherapeuten zijn, al hebben ze allemaal een min of meer gelijke opleiding gehad
en gebruiken ze dezelfde technieken en instrumenten. Er zijn meesters en knoeiers,
vluggen en tragen. De meesters herken je onder meer aan de vindingrijkheid waarmee
ze onverwachte complicaties en moeilijkheden oplossen. Sommigen hébben het,
anderen niet. Het verschil heeft te maken met ‘kwaliteit’, met dat ‘méér’ dat niet
uitsluitend van opleiding en technische middelen afhangt. Zou er dan toch geen rigide
onderscheid bestaan tussen twee aparte types van technieken en behandeling en is
het probleem van kwaliteitscontrole bijgevolg in wezen overal hetzelfde?
Deze gevolgtrekking zou echter al te overhaast zijn. Zelfs al speelt ook in meer
technische vormen van behandeling en verzorging een zekere ‘know how’ mee, in
Type I beschikken we over een onafhankelijke maatstaf voor het succes van de
verzorging: het specifieke te verwachten resultaat. De verzorger kan wat stug en
onvriendelijk zijn, wat traag, niet echt gemotiveerd, maar het enige wat telt is het
resultaat. Kan ik mijn arm weer gebruiken, ben ik van mijn tandpijn of mijn lispelen
afgeraakt, werkt die prothese goed? Wat ik onlangs las in een brochure voor
permanente vorming voor geneesheren en tandartsen-alumni, lijkt me dan ook onzin.
Daar werd een practicum ‘Gespreks- en Motivatietechnieken’ als volgt aangeprezen:
‘Een patiënt hecht meer belang aan de aanpak, gespreksvaardigheid van de tandarts,
dan aan een reeks technische vaardigheden’. Dat haalt me een aantal situaties met
goedbespraakte tandartsen voor de geest die cartoonisten dankbaar zouden kunnen
gebruiken. Omdat de verzorging hier op een specifieke nood gericht is, waarvoor
duidelijk aangepaste technieken bestaan, kan kwaliteitscontrole hier een precieze
betekenis hebben: is het resultaat er, wordt het op de minst pijnlijke en meest
economische wijze verkregen?
In niet-technische vormen van verzorging (Type II) is de situatie helemaal anders.
Laat ik een vergelijking maken met de opvoeding. Onderdelen daarvan hebben een
duidelijk omschreven doel, b.v. vlot Engels praten, bekwaam zijn een handelsbrief
op te stellen, foutloos typen... De kwaliteit van de opleiding en de gebruikte methodes
kunnen heel goed aan het bereikte resultaat afgelezen worden. Maar er
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zijn aspecten van de opvoeding waar dat niet mogelijk is. Wie weet precies (in een
technische zin) hoe je kinderen tot verantwoordelijke en zelfstandige individuen
moet opvoeden?
Let wel: bepaalde psychologische klachten, al dan niet verbonden met lichamelijke
ziektetoestanden of behandelingen, kunnen soms op afdoende wijze met bepaalde
middelen of methoden verholpen worden (ik denk hier aan afdoende geneesmiddelen
tegen b.v. bepaalde vormen van depressie, of aan effectieve ontspanningstechnieken
tegen bepaalde vormen van pijn, enzovoort). De tegenstelling Type I-II beantwoordt
dus niet zondermeer aan de tegenstelling lichamelijk - geestelijk (of psychologisch).
Ten onrechte wil men alle vormen van verzorging - ook de niet-technische - over
één kam scheren. In alle domeinen wil men tot hanteerbare regels en aanbevelingen
komen. Die berusten echter in Type II-gevallen vaak alleen maar op intuïtie; ze zijn
dan ook naïef of zelfs ronduit onuitvoerbaar. Meestal zijn het niet veel meer dan
systematiseringen van voor de hand liggende activiteiten en houdingen. Dat je in het
contact met patiënten aandacht voor hen moet hebben, dat je je op bepaalde momenten
op hun standpunt moet proberen te plaatsen, enz., dat spreekt toch vanzelf. Waarom
lijken dergelijke aanbevelingen voor integrale-kwaliteitspromotoren dan toch nieuw
en interessant? Beslist niet omdat ze op nieuwe inzichten in menswetenschappen als
psychologie, psycho-analyse, sociologie of antropologie steunen; die ontwikkelingen
schijnen ze vaak slechts zeer oppervlakkig te kennen. Nieuw en interessant lijken ze
allicht alleen omdat verzorgers vaak zo eenzijdig op hun technisch kunnen gericht
zijn, dat zij het menselijke aspect uit het oog dreigen te verliezen. Ze zijn a.h.w. blind
geworden voor de grootste vanzelfsprekendheden. En dat maakt dit soort publikaties
dan toch weer niet helemaal overbodig.
De regels en aanbevelingen die deze best-sellers aanprijzen zijn niet alleen naïef,
ze zijn vaak ook ronduit onuitvoerbaar. Neem b.v. een handboek voor economisch
management, dat tegenwoordig studenten economie aanbevolen wordt, A Book of
Five Rings. Het gaat hier om een handboek voor Japanse ridders uit de 16e eeuw!
Op de achterflap staat triomfantelijk: ‘On Wall Street, when Musashi (de 16e eeuwse
auteur-samurai) talks, people listen’. Welnu, wat heeft Musashi zo allemaal te
vertellen? Drie voorbeelden: ‘Pak iedere situatie zonder gespannenheid aan, maar
niet roekeloos’. ‘Welke houding je ook aanneemt, doe dat niet op een bewuste manier,
denk al-
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leen aan toeslaan’. ‘In het algemeen gesproken is de Weg van de Krijger de besliste
aanvaarding van de dood’. Het zijn ronduit onuitvoerbare ‘aanbevelingen’. Hoe kan
men ze dan voorhouden als een ‘techniek’ om managers op te leiden?

Professionalisering en onrealistische verwachtingen
Onze tijd is gekenmerkt door een sterk verlangen om alle vormen en aspecten van
verzorging - ook de niet technische - te beheersen in één algemene en geïntegreerde
kwaliteitscontrole: de grote droom van de integrale kwaliteitszorg. Deze droom is
een uiting van het moderne verlangen naar totale beheersing van het leven. In de
medische en paramedische sector lijkt dit streven te maken te hebben met twee met
elkaar samenhangende factoren: 1) de verregaande professionalisering en
vertechnisering; 2) de onrealistische verwachtingen van de patiënt t.o.v. de
zorgverstrekkers.
1) Kenmerkend voor onze maatschappij is dat de hulp aan noodlijdenden (in de
brede zin) en zeker de medische hulp sterk geprofessionaliseerd is: ze is het werk
van welbepaalde beroepen in onderlinge taakverdeling, nauw verbonden met
organisaties en instellingen, en sterk technisch en wetenschappelijk onderbouwd.
Het gevolg is dat de efficiëntie van de hulp enorm is toegenomen, maar dat tegelijk
een ander aspect van de hulpverlening in het gedrang dreigt te komen, namelijk de
‘natuurlijke band’ tussen hulp in concrete nood en de erkenning van de menselijke
waardigheid van de noodlijdende. De verregaande professionalisering en
vertechnisering dreigt deze fundamentele, achterliggende dimensie van respect voor
de persoon in het gedrang te brengen. Hoe vaak klagen patiënten niet dat ze zich
behandeld voelen als een ding of een kapotte machine.
2) Daarnaast koesteren zij vaak ook onrealistische verwachtingen t.a.v. de
hulpverleners. Hulp aan noodlijdenden is normaal gesproken een directe reactie op
een concrete dringende nood: medische behandeling van een kwetsuur, een ziekte.
Doel is het wegnemen van de nood. Zodra de nood is weggenomen, is de relatie van
hulpverlening of zorgverstrekking beëindigd. Het is niet de taak van de hulpverlener
de patiënt ook nog gelukkig te maken door met hem vriendschap te sluiten, of haar
aan een interessantere baan te helpen. Maar zo simpel ligt het niet altijd. Mensen die
in een verzorgingssituatie terechtkomen zijn niet zelden ‘uit hun gewone doen’. Pijn,
ziekte of ander on-
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gemak brengen zorgen mee voor de toekomst. Uit hun gewone leefen werksituatie
losgerukt, worden ze geconfronteerd met hun grenzen, voelen ze zich vereenzaamd
en ondergaan een gevoel van algemene malaise. Dit wordt in onze tijd nog versterkt
door de afwezigheid van vaste sociale en religieuze zingevingskaders; of, daarmee
verbonden, het feit dat heel de zin van het menselijk leven gezocht moet worden in
de privé-relaties met slechts enkele familieleden, vrienden of bekenden. Wanneer
die relaties, door ziekte of opname, hun frequentie verliezen of verstoord raken, blijft
niet zelden alleen het contact met de professionele hulpverlener of verzorger over.
Dit betekent dat van de verzorger nu niet alleen meer verwacht wordt dat hij een
einde maakt aan ziekte en lijden. Impliciet of expliciet wordt hem ook gevraagd de
kommer en angst weg te nemen, en zelfs de leemte aan normale menselijke
verhoudingen op te vullen. Professionele verzorgers worden meer en meer
geconfronteerd met dergelijke eisen en vragen naar aandacht, ja, genegenheid die
veel verder gaan dan de vraag naar hulp in nood; eisen en vragen waaraan zelfs
vrienden of familieleden nauwelijks kunnen beantwoorden.
Aan de ene kant leidt professionalisering en vertechnisering dus tot allerlei
frustraties; aan de andere kant zijn de eisen die aan hulpverleners gesteld worden
nooit zo hoog geweest. Op deze contradictorische situatie wordt vooral op twee
tegengestelde manieren gereageerd: nog meer professionalisme of alternatieve
oplossingen.
Professioneel moet gewerkt worden niet alleen waar het gaat om de leniging van
de concrete nood, maar ook wat betreft de verder reikende verlangens van de patiënt.
Om de nodige aandacht te besteden aan de ‘menselijke’ aspecten van de hulpverlening
gaat men een beroep doen op psychologisch inzicht, training in omgang en gesprek,
public relations technieken (die men b.v. reeds aanwendt in de organisatie van de
menselijke relaties in de consumptiesector), enz. De patiënt wordt nu beschouwd als
een cliënt die niet alleen voor zijn concrete nood leniging wil vinden, maar ook steeds
verdergaande eisen stelt waaraan men professioneel tegemoet moet komen. Dit alles
strookt perfect met een andere ontwikkeling in de moderne maatschappij, de overstap
- vooral in de laatste decennia - ‘van medische zorg naar gezondheidszorg’ (Prof.
M. Renaer). De geneeskunde en wat ermee samenhangt concentreert zich niet langer
op de momenten van pijn, ziekte, gekwetst-zijn, maar wordt een algemene
gezondheidszorg. In een reportage over de moderne geneeskunde in Newsweek
(24/9/1990). onder de titel The Power to Heal, wordt dit als volgt om-
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schreven: ‘De geneesheer (wordt) een levensstijl-expert, een welzijnsadviseur...’;
‘... geneeskunde concentreert zich niet langer op behandeling maar op
levensverbetering,... niet langer op overwinnen van ziekte maar op verhoging van
de prestaties’1. Met andere woorden: meer en meer aspecten van het leven worden
het object van manipulatie en beheersing gericht op het bereiken van perfectie (de
eeuwige jeugd). Het gaat dus om meer dan alleen maar de overgang van curatieve
naar preventieve geneeskunde. Het gaat om de herorganisatie én verbetering van de
eetgewoonten, de lichaamsverzorging, het uiterlijk, de seksualiteit, ja zelfs de
menselijke relaties in het algemeen: de totale medicalisering van het leven. De
verwachtingen zijn dus hooggespannen. Hoe ze ook kunnen worden ingelost is een
andere zaak.
Tegenover dergelijke extravagante eisen blijft de medische en paramedische
hulpverlening onvermijdelijk in gebreke. Ze schiet al tekort in vele vormen van ziekte
en lijden, laat staan in het oplossen van vervreemding, vereenzaming, a fortiori in
het tot standbrengen van het paradijs op aarde. Dit maakt de professionele medische
en paramedische hulpverlening - zeker gezien de verwachtingen - gemakkelijk tot
een tragisch beroep (met fenomenen als ‘burnt out’, vluchten in geldgewin, enz.).
De hulpverlening verdwijnt trouwens al in een bodemloze put van altijd maar
terugkerende en zelfs nieuwe noden die men nooit adequaat kan bemeesteren.
Dit in gebreke blijven heeft niet alleen te maken met een tekort aan
wetenschappelijk-technisch kunnen, of een tekort aan professionalisme, noch met
een tekort aan middelen. Mijn stelling is dat de poging zelf om alle problemen op
technisch-wetenschappelijk-professionele wijze op te lossen moet mislukken.
Professionele patiëntenbegeleiding is erop uit, gesteund onder meer op training in
allerlei truukjes en techniekjes, gevoelens van onbehagen weg te nemen of aangename
gevoelens in de cliënt op te wekken. Glimlachende hostessen, professioneel
aandachtige en vriendelijke verzorgers komen echter over als onecht en kunstmatig.
Ze zijn er alleen op uit geen klanten te verliezen, ze zijn niet echt met de persoon
zelf begaan. Maar mensen verlangen echte aandacht, echt respect. Ze willen niet
alleen maar ‘in de watten gelegd worden’. Welnu, echte aandacht en echt respect
zijn niet te verenigen met een houding die er alleen maar op gericht is een bepaalde
gewenste gemoedstoestand bij een cliënt tot stand te brengen. Alle professionele
training en kwaliteitszorg ten spijt, zal men in relaties van zorgverstrekking altijd
weer moeten te-
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rugvallen op de spontane, gemeende en niet-‘gemaakte’ aandacht, menslievendheid
en respect.

Het alternatieve circuit
Geconfronteerd met het onvermogen van de klassieke gezondheidszorg om lijden
en ziekte te verhelpen en vooral om de diepere malaise ermee verbonden weg te
nemen, zoeken niet weinigen naar een andere ‘oplossing’ in het alternatieve circuit
van zorgverlening. Hier gaat de aandacht - zo wordt beweerd - naar de gehele mens,
niet alleen naar het opheffen van specifiek lijden of een welbepaalde kwaal, maar
naar het algehele welzijn. Hier wordt een nieuw levenskader geboden, vaak met een
quasi-religieuze betekenis, een kader waarin men zijn trieste en kommervolle
lotgevallen zodanig kan plaatsen dat men er opnieuw een zin aan kan geven, opnieuw
hoop en zelfs zekerheid kan vinden. Hier ontstaan nieuwe contacten wanneer de oude
zijn weggevallen. De genezer of ‘therapeut’ heeft tijd, besteedt aandacht aan de hele
persoon. Niet zelden krijgt die relatie een diepe betekenis en staat ze in concurrentie
met de bestaande relaties. Niet alleen claimt dit circuit de sleutel te monopoliseren
van de genezing van geïsoleerde kwalen, maar zelfs voor het welzijn zondermeer.
Dank zij het inzicht in de mysteries van het alternatieve weten en het gebruik van de
alternatieve middelen en praktijken wordt het algehele welzijn in het vooruitzicht
gesteld.
De bezwaren hiertegen zijn bekend: onwetenschappelijke en onprofessionele
zorgverlening die niet zelden leidt tot nog groter miserie; een charlatanisme dat
parasiteert op wanhoop en lichtgelovigheid; het zich overleveren aan illusies, valse
zekerheden en onechte relaties. Wat men hier zoekt, verschilt echter, paradoxaal
genoeg, niet zo erg veel van wat de ‘totale gezondheidszorg’ ons (eveneens tevergeefs)
belooft: genezing van onze kwalen en opheffing van daarmee verbonden lijden, maar
vooral het echte geluk, de totale beheersing van het leven, het paradijs op aarde.

Pleidooi voor een morele houding
Is er, naast de illusoire weg van ‘de totale gezondheidszorg’ of de alternatieve
pseudo-weg, een derde weg? En hoe is daarin de ‘integrale kwaliteitszorg’ te situeren?
Het antwoord zou weleens te vinden kunnen zijn in een heel andere
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richting dan waarin nu wordt gezocht: in de aanvaarding namelijk van de
onvermijdelijke beperktheid van de hulpverlening én in de erkenning dat geen enkel
systeem - tenzij een bedrieglijk of bedwelmend - ons kan vrijwaren van tragisch
tekort of verlies. De twee hangen samen. Niet alleen slaagt professionele hulpverlening
er dikwijls niet in bepaalde noden te lenigen, ze biedt zeker geen soelaas in andere
opzichten, om maar iets te noemen: het algehele zinverlies waarmee we onvermijdelijk
vroeg of laat geconfronteerd worden. Daarom moeten we erkennen dat in deze
gevallen andere, onbeheersbare ‘hulpmiddelen’ nodig zijn, zoals: 1) niet-geveinsde,
niet-‘gemaakte’ menselijke houdingen en handelingen (b.v. de stille aanwezigheid
van het familielid, de vrijwillige ziekenbezoeker) of, 2) werkzame riten en religieuze
kaders om met onvermijdelijke mislukkingen, lijden, tekorten om te gaan. Dat betekent
dat de professionele hulpverlener kan en moet doorverwijzen naar niet-professionele
personen en instanties. In dit licht is het betreurenswaardig dat zingevingskaders,
zoals de religie, die tragiek en tekort niet negeren, maar ons enigszins helpen ermee
te leven, nog zo weinig te betekenen hebben. En dat niet alleen voor de patiënt, maar
ook voor de hulpverlener, die vaak geen raad meer weet met zijn eigen tekortschieten.
Nog meer te betreuren is de teloorgang van riten en gebruiken die lijden, ziekte en
dood omkaderen, en die zoveel zinvoller bleken dan welke professionele truuks ook.
Die teloorgang is gelukkig nog niet totaal. Er bestaan nog vormen van spontane hulp,
ziekenbezoek, niet-professionele morele en religieuze omkadering. In plaats van te
proberen ook deze laatste resten te professionaliseren, zou men ze alle ruimte moeten
geven om te overleven.
Betekent dit alles nu dat de professionele hulpverlener zich kan beperken tot puur
technische ingrepen en handelingen? Is het niet zo dat mensen - tenzij ze te ziek of
te gekwetst zijn -, verlangen dat de hun geboden hulp ‘uit het hart’ komt? Hoe
specifiek ook, hulpverlening heeft op een of andere manier altijd te maken met de
hele mens: het is de mens zelf die gekwetst is, die in nood is; het gaat niet om het
haperen van een machine. Hoe dan kan de professionele hulpverlener niet alleen echt
professioneel zijn, maar ook met die fundamentele verlangens rekening houden?
Hoe kan hij, ondanks het feit dat hij dag in dag uit uiterst technisch bezig is, vermijden
dat hij de mens uit het oog verliest? Niet door nog meer professionalisme, niet door
‘integrale kwaliteitszorg’. Hier is iets anders nodig.
Er is een fundamentele morele houding die elke mens tegenover elke andere mens
moet aannemen, hoe onbenullig of miserabel die
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ander ook mag zijn, een houding die we zelfs tegenover doden niet mogen laten
varen: de houding namelijk van eerbied of respect. Deze houding bestaat slechts in
de wijze van aanspreken, aanraken van en zich gedragen tegenover de ander. Deze
houding kan niemand constant op een bewuste wijze aannemen: ze moet ondersteund
worden door min of meer vaste gedrags- en omgangsvormen, waarvan de gewone
beleefdheid een onderdeel is. Respect voor de ander is vooral belangrijk in die
domeinen van hulpverlening waar het verlies van decorum zeer vlug dreigt. Respect
voor de ander impliceert dat men hem of haar als persoon behandelt, dat wil zeggen,
dat men de ander noemt bij de eigen naam, oog heeft voor schaamtegevoelens,
schroom betoont tegenover het dode lichaam, enz.
De oplossing die hier voorgesteld wordt is dus een combinatie van doorgedreven
professionalisering, aanvaarding van de onvermijdelijke beperktheid daarvan, én
respect voor de persoon, ingebed in een van eerbied getuigende omgang.
Maar, zo zal men opwerpen, is dit voorstel zo verschillend van de optiek die
hierboven verworpen werd: kwaliteitszorg in de zin van ‘training’ van verzorgers
zodat die ‘leren’ hoe zij in hun omgang met patiënten meer aandacht en
vriendelijkheid kunnen betonen? Als dit alles artificiëel is of zelfs veinzerij, moet
men dan niet hetzelfde zeggen van de vaste, beregelde omgangsvormen?
Toch zijn er fundamentele verschillen. Omgangsvormen kunnen natuurlijk - zoals
beleefdheidsvormen - uitgehold raken en met respect weinig of niets meer te maken
hebben; ze kúnnen echter ook echt respect uitdrukken en zo'n houding reëel
ondersteunen. Ook hier maakt de moderne mentaliteit, met haar afkeer van beregelde
omgangsvormen en haar absurd streven naar authenticiteit, er de zaken niet
gemakkelijker op. Het recht op respect is trouwens fundamenteel verschillend van
het recht van een cliënt op bediening en aandacht (zoals je recht hebt op een fraaiere
bediening als je naar een sjieker restaurant gaat). Respect betekent integendeel dat
men elke noodlijdende, elke patiënt op een waardige manier behandelt, gewoon
omdat hij een mens is. In het respect erkent men de sacraliteit van de ander, hoe
onbetekenend hij of zij ook moge zijn.
De verregaande professionalisering en vertechnisering van de hulpverlening,
gecombineerd met het beschouwen van de mens als cliënt, d.w.z. als een berekenend
wezen dat uit is op zoveel mogelijk aangename en zo weinig mogelijk onaangename
ervaringen, daarvoor wil betalen, en als hij betaalt rechten kan doen gelden - dit alles
draagt
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er niet toe bij de ware achtergrond van de menselijke hulpverlening voor ogen te
houden. Deze achtergrond is de roeping tot het lenigen van de nood van de ander
vanuit de erkenning van de waardigheid van de medemens, ook en vooral van de
zwakste, de onbelangrijkste mens. In onze maatschappij wordt hulpverlening aan
zieken, lijdenden, hulpbehoevenden niet zozeer meer geboden door individuen of
religieuzen, maar door geseculariseerde en professionele hulpverleners. Dit neemt
niet weg dat zij de bedienaars zijn van een heilige, in zekere zin priesterlijke taak.

Besluit
Het idee van Integrale Kwaliteitszorg sluit in dat de vorming en toepassing van
wetenschappelijke inzichten van essentieel belang zijn in alle vormen en aspecten
van hulpverlening of verzorging, dat al die vormen en aspecten op een dergelijke
basis beter geïntegreerd, gestuurd en gecontroleerd kunnen worden. Ik heb gepoogd
het illusoire en zelfs verwerpelijke karakter van deze idee aan te tonen. Als
kwaliteitszorg echter betekent de vaste wil om een echt professionele aanpak van
concrete noden te eisen, verbonden met een niet-aflatend respect voor de
nood-lijdende, dan kan men dit alleen maar toejuichen.
Dit is dus geen pleidooi tegen kwaliteitszorg en kwaliteitscontrole zonder meer.
In technische vormen en aspecten van de zorgverstrekking gaat het in dat opzicht tot
op zekere hoogte om een deontologische plicht. In de professionele zorgenverstrekking
en hulpverlening mag men echter nooit de band tussen nood en noodlijdende uit het
oog verliezen. Dit veronderstelt naast een niet-fatalistische aanvaarding van de
menselijke beperktheid (ook van de zorgenverstrekkers), een diepe eerbied voor de
medemens en het besef een soort priesterlijke taak uit te voeren: het menselijk lijden
te verlichten en zo mogelijk de mens zover te helpen dat hij opnieuw zijn plaats kan
innemen te midden van de zijnen.

Eindnoten:
1 Zie L. Biessen, De verlenging van het leven. Opvattingen over gezondheid bij Francis Bacon,
in Streven, december 1990, pp. 207-216.
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Het jezuietentoneel in de 16e-17e eeuw
Gustaaf van Eemeren
Van renaissance tot classicisme staat het treurspel onder invloed van de klassieke
tragedie en van de wijze waarop Aristoteles en Horatius de kenmerken ervan hebben
beschreven. Voor de aansluiting van de moderne dramaturgie op het antieke theater
zorgt vooral het Neolatijnse toneel dat niet alleen Plautus, Terentius en Seneca tot
nieuw leven heeft gewekt, maar ook de Griekse tragici. Een exponent van het
Neolatijnse toneel is het schooldrama en met name het jezuïetentoneel. Het
jezuïetentoneel was een cultuurfenomeen dat grotendeels aansloot bij een bestaande
traditie. Maar de jezuïeten drukten er wel hun eigen pedagogische en pastorale stempel
op.

Toneel en jezuietenpedagogie
In de lijn van de humanistische traditie vertoonde het jezuïetenonderwijs een sterk
literaire inslag. Hoofdvak én voertaal was Latijn: de leerlingen kregen een grondige
training in het lezen, spreken en zelfs schrijven van die taal. Het onderwijsprogramma
was gericht op het verwerven van actieve kennis via het trivium, de drie basisvakken
van de zeven ‘vrije kunsten’. ‘De nadruk lag op de vakken grammatica en retorica,
de leer van de welsprekendheid, die op inductieve wijze werden onderwezen door
geëigende klassieke teksten te bestuderen’1. Bij de klassieke auteurs zocht men niet
alleen taalvaardigheid maar ook algemene kennis: wijsheid, wetenschap en
kunstvaardigheid. Literaire en filosofische werken dienden als model; daaruit leerde
men hoe te denken en hoe zich in het leven te gedragen. Behalve om onderwijs was
het de school immers ook om opvoeding te doen. In de 17e eeuw stonden Neolatijnse
dichters hoger in aanzien dan de dichters die in het Nederlands schreven. Een vak
‘Nederlands’ be-
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stond trouwens niet. ‘De Latijnse school bracht de leerlingen dus ook niet in aanraking
met iets als de Nederlandse letterkunde. Toch had zij er indirect grote invloed op’2.
Kennis en liefde voor de ‘bonae litterae’ stonden in dit onderwijs voorop en vooral
het besef dat literatuur iets van hoge waarde is. Voor de ontwikkeling van de
Nederlandse letterkunde heeft het hoge aanzien van de literatuur en het gevoel voor
kwaliteit een grote rol gespeeld. De scholieren leerden werk produceren dat qua vorm
en inhoud zo dicht mogelijk aansloot bij wat de Grieken en de Romeinen hadden
voortgebracht. ‘En de school trainde hen in het maken van gedichten, redevoeringen,
verhandelingen en brieven in het Latijn’3. Ook van toneel. Het spelen van Latijnse
stukken, waarbij men deze wereld met lichaam en geest beleven kon, was een
voornaam programmapunt van de opvoeding.
Humanisme stond in die tijd voor Cultuur. De jezuïeten kozen doelbewust voor
een humanistische vorming met als voornaamste kenmerken: welsprekendheid,
algemene ontwikkeling, én christelijke geaardheid. Al heel vroeg na hun stichting
(1540) hebben de jezuïeten colleges opgericht. Eerst vooral in de Latijnse landen
(Italië, Spanje, Frankrijk, Portugal), aanvankelijk zo'n 6 per jaar; later ook in de
Slavische en Germaanse gebieden. Het eerste college in de Nederlanden is er al in
1547, te Leuven! Een duidelijker bewijs van de pedagogische ingesteldheid van de
jezuïeten is moeilijk te leveren. Bovendien kan men spreken van een plotse grote
opbloei: rond 1600 waren er in Europa al ongeveer 300 colleges; in 1650: ± 500 en
in 1700: 550. In de Nederlanden zijn vele colleges pas na 1600 gesticht, vooral onder
de regering van Albrecht en Isabella; die van Doornik, Luxemburg, Antwerpen,
Maastricht en een paar andere zijn ouder. Midden in de 17e eeuw hadden ongeveer
alle belangrijke Europese steden jezuïetencolleges. Vrijwel vanaf het begin was hun
succes enorm. Exacte cijfers van de studentenaantallen kunnen we moeilijk geven,
maar het is niet vermetel te stellen dat een jezuïetencollege in onze streken bij het
begin van de 17e eeuw gemiddeld 400 leerlingen telde. Onderzoek heeft aangetoond
dat het aantal in andere landen soms nog aanzienlijk hoger lag: in Europa varieerde
het van minder dan 100 tot niet minder dan 2.500 leerlingen per school4.
De jezuïetenorde is hiërarchisch gestructureerd, het gezag in belangrijke mate
gecentraliseerd. Gezien die sterke centralisatie werd het Romeinse moederhuis hét
distributiecentrum van pedagogische ideeën en de uiteindelijke ‘directie’ van de
jezuïetenscholen. De for-
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mulering van de algemene pedagogische politiek staat in de Ratio atque Institutio
Studiorum (1586). Die bevat regels voor provinciaal, rector, studieprefect, leraars
en voor elke klas. Algemene regels en regels aangepast aan de verschillende graden:
op die manier legt de Ratio Studiorum een standaard vast voor elke graad. Ze verleent
het jezuïetencollege zijn specifieke atmosfeer: allerlei soorten strategieën om te
wedijveren en middelen om bij de studenten levendige interesse te wekken voor
klassieke studies. Eén van die middelen was het collegetheater. Aangezien overal
dezelfde algemene principes werden toegepast, ontstond een zekere uniformiteit in
alle scholen. Bij de jezuïeten werd niet veel geëxperimenteerd. Alles werd tot in de
details geregeld, zodat er niet veel verschil bestond tussen het leven aan het college
te Maastricht of aan dat van Valenciennes.
Vrijwel onmiddellijk voeren de jezuïeten op hun colleges het toneel in (de eerste
bekende tekst stamt uit Messina, 1551). Eenmaal op kruissnelheid geraakt, is een
produktie van minimum twee à drie spelen per jaar per jezuïetenschool niet
overdreven. Zo komen we over een periode van bijvoorbeeld half 16e - einde 17e
eeuw al snel uit bij een totaal van vele duizenden toneelspelen. Het zijn weliswaar
niet allemaal originele stukken: sommige spelen werden voor opvoering aan andere
colleges - zelfs van verschillende landen - doorgegeven, maar meestal werden aan
zo'n stuk toch enkele veranderingen aangebracht; dikwijls ook werden dezelfde
onderwerpen behandeld. Telt men al die cijfers op: het aantal leerlingen, het aantal
scholen en het gemiddeld aantal spelen per jaar per school, dan beseft men wat een
netwerk van potentiële beïnvloeding hier voorhanden was.
Welke rol het toneel gespeeld heeft in het kader van de pedagogie van de jezuïeten,
wordt ons nog het meest duidelijk uit de - dikwijls dorre - bepalingen, die hierover
door zowel generaal als provinciaal van de orde zijn uitgevaardigd. Zij laten steeds
opnieuw blijken dat het toneel op de colleges geen doel op zich is, maar middel tot
de vorming van een volwaardig christen-humanist. In de regel dringen zij aan op een
niet te grote frequentie van het aantal opvoeringen, wijzen zij op de bindende wet
hierbij steeds het Latijn te gebruiken, op de gepastheid van het onderwerp, op een
vooraf uitgeoefende censuur door pater provinciaal en, tenslotte, op het absolute
verbod toneelvoorstellingen te geven in een kerkgebouw. De Ratio Studiorum vond
theater een belangrijk instrument en zag verschillende voordelen. Op korte termijn:
om bij de leerlingen belangstelling te wekken voor het leren; op langere termijn: als
hulpmiddel bij de studie van
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het humanisme; strategisch: in een pedagogisch programma van zelfontwikkeling;
of tactisch: met het oog op een levendige instructie van grammatica en retorica. Het
curriculum van de jezuïetenscholen bevatte Latijnse spelen om specifieke
taalvaardigheden te leren: een rijke woordenschat, maar ook kennis van de kwantiteit
der syllaben en inzicht in maat en ritme. I.v.m. het Neolatijns drama zegt J. IJsewijn
dat het vaak een oefening is in ‘copia verborum’. Dit geldt ook voor het
jezuïetendrama: ‘een woordenvloed, die niet noodzakelijk en vaak hinderlijk is voor
de eigenlijke dramatische actie. Hij is nochtans heel begrijpelijk en zelfs verantwoord
in het licht van de primaire didaktische funktie van de spelen’5. Het zijn ook
oefeningen in juiste lichaamshouding en goede manieren. Het instuderen van een
toneelrol was tegelijk bedoeld als geheugentraining. De hele onderwijs-methodiek
in deze periode was trouwens gebaseerd op memorisatietechnieken; bij de jezuïeten
bovendien op competitie. Het spelen in een vreemde taal zou niet alleen de eerzucht
van de leerlingen prikkelen, maar ook de rechtmatige trots van de ouders.

Opvoering en publiek
De taak van de choragus (meestal de schrijver en regisseur; vaak is dat dezelfde
persoon: de toenmalige retoricaleraar) werd al vlug te omvangrijk, zodat de oversten
erop aandrongen dat deze zich helpers zou uitkiezen. In de Rationes wordt bij
herhaling verboden om dames toe te laten tot de voorstelling in de colleges. In de
Zuidelijke Nederlanden was op zeker ogenblik de gewoonte binnengeslopen dat
vrouwen plaats namen op het balkon. Om zich aan de berispingen van de overheid
te onttrekken, loste men de moeilijkheid later op door voor hen een afzonderlijke
voorstelling te geven. Vrouwenkleding mocht op het toneel slechts gedragen worden
als ze passend en ernstig was, en alleen in gevallen van uiterste noodzaak. Het weren
van vrouwenrollen bleek niet eenvoudig te zijn. Het was vaak onmogelijk wereldse
of ook gewijde stukken te spelen, zonder een vrouwenrol. Tenslotte beperkt de
overheid zich er toe tenminste het decorum te redden (‘gravesque et modestae sint
personae mulieres, quae producentur’). Op die manier leggen de achtereenvolgende
Ratio-documenten ook bepaalde evoluties bloot. Voortdurend bleken er in het
jezuïetendrama nieuwe elementen binnen te sluipen die de overheid met zorg
gadesloeg. Einde 16e - begin 17e eeuw was het theater echter ingeburgerd in de
colleges, met de zegen van de hoogste autoriteiten
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van de orde, zij het niet zonder reserve. Publieke opvoeringen worden nochtans
regelmatig aanbevolen: zij tonen immers de voortgang in de studies en bevorderen
de uitstralingskracht van de school.
Slechts een fractie van deze toneelstukken is bewaard gebleven. Zelden werden
trouwens volledige drama's gedrukt. Het aantal volledig overgeleverde spelen, gedrukt
of in handschrift, is onbeduidend tegenover het totale bestand. Gelukkig zijn er wel
vele duizenden zogenaamde periochen bewaard6. Periochen zijn programma's van
toneelstukken, ongeveer twee tot vier bladzijden lang, die bij elke opvoering in een
aantal exemplaren verspreid werden. Ze bevatten veel informatie over de toenmalige
spelen: titel, datum van opvoering, aanleiding daartoe, verantwoordelijk college,
inhoudsoverzicht per bedrijf (soms per scène), waarbij liederen, koren, dansen en
‘stomme vertoningen’ vaak niet vergeten werden, het ‘argumentum’ (d.i. al wat nodig
is uit geschiedenis of voorgeschiedenis om het spel te kunnen verstaan; vaak belicht
dit ook de problematiek die het stuk opwerpt), de dramatis personae, tenslotte de
volledige lijst van allen die aan het spel deelgenomen hebben, met inbegrip zelfs van
de statische figuren. Meestal vindt men op het einde van het argument ook de bron
opgegeven waaruit het verhaal werd geput. Alleen ontbreekt heel dikwijls de naam
van de choragus, want juist die werkte ad majorem Dei gloriam, spreuk die we telkens
aan het einde aantreffen en die daardoor als een waarmerk van het jezuïetendrama
beschouwd wordt7. Hier en daar werd door een tijdgenoot of latere hand de
auteursnaam op het titelblad geschreven. Zulke periochen bestaan er zowel in het
Latijn als in verschillende nationale talen. Natuurlijk geven zij nauwelijks
aanduidingen over de literaire waarde van de stukken. Voor de Nederlanden had L.
van den Boogerd er al enkele opgenomen in zijn werk Het jezuïetendrama in de
Nederlanden (Groningen, 1961). Een aantal Duitse, Poolse en enkele Nederlandse,
zijn recent uitgegeven door Elida Szarota8. Een idee van de grote verscheidenheid
in de didactisch-pedagogische bedoelingen van de jezuïetendrama's krijgt men via
de (sub-)titels die zij voor de typologische indeling gebruikt. Het betreft een indeling
op basis van wat we de ‘hoofdmotieven’ zouden kunnen noemen. Haar overzicht
zegt veel over de achterliggende bedoelingen van de jezuïetenspelen.
In wezen was het jezuïetendrama een schooldrama. De teksten werden door leraars,
of onder hun begeleiding door de leerlingen van poësis of retorica zélf, in het Latijn
geschreven en vaak ook geregisseerd! De acteurs waren scholieren van verschillende
klassen, vooral
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van poësis en retorica. Soms sloten zich daarbij ook leerlingen aan uit de lagere
klassen (nl. syntaxis, grammatica, figura maior en minor) of zelfs ook filosofie- en
theologiestudenten. Er waren niet alleen sprekende rolfiguren, vaak was er ook een
menigte van figuranten en statische figuren bij betrokken. Het kwam er duidelijk op
aan zoveel mogelijk leerlingen aan het spel te laten deelnemen. En juist die
bekommernis leidde ertoe dat het spel niet binnen de schoolmuren bleef. Soms hadden
opvoeringen plaats op publieke plaatsen zoals het marktplein of het stadstheater. Dit
gebeurde niet alleen om schoolfeesten op te luisteren maar b.v. ook als eerbetoon
aan vorstelijke of andere hooggeplaatste bezoekers. Men kan aannemen dat toneel
in het Latijn een vertrouwd verschijnsel was voor de ontwikkelde klasse in de 16e
en 17e eeuw en een niet te verwaarlozen factor in de algemene cultuur.
De jezuïeten hechtten veel waarde aan het (leren) in publiek optreden van hun
scholieren, allicht met het oog op de vorming van predikanten en juristen in spe. Dat
begon al bij het declameren van redevoeringen (van Cicero) of voordracht, waarbij
men moest letten op uitspraak, stembuiging en presentatie (gebaar, mimiek, houding).
Dit was meer dan een zuivere technische aangelegenheid: het scherpte de studiezin
aan en droeg bij tot de vorming van de leerling. Op verschillende tijdstippen
circuleerden er bekende handboeken hierover, zoals die van de Franse jezuïeten
Nicolas Caussin (De eloquentia sacra et humana, 1643) en Joseph de Jouvencey
(1643-1719; De ratione discendi et docendi); of later dat van de Beierse Franz Lang
(Dissertatio de actione scenica cum figuris eandem explicantibus, 1727). Voor iedere
gemoedstoestand geeft Lang voorschriften om de stem zoveel mogelijk in
overeenstemming te brengen met de te uiten ontroering. De stap van een dergelijke
voordracht naar het eigenlijke toneelstuk is vanzelfsprekend niet groot.
Natuurlijk was niet alleen de vorm belangrijk. Het ideaal van het humanisme was
tegelijk de ‘humanitas’. Door te letten op de verschillende karakters die in een drama
voorkomen, leren de jongelui ook de mensen en de wereld kennen. Opvoeding en
onderwijs moesten uiteindelijk leiden tot ‘pietas’ (d.i. vroomheid, in de betekenis
van zowel plichtsgevoel als toewijding) en ‘virtus’ (deugd). Zo had het toneel in de
ogen van de humanisten naast een didactische strekking ook een moreel doel. Toneel
op school was tijdens de renaissance een minder vrijblijvende aangelegenheid dan
tegenwoordig: men wilde vooral een aantal waarden doorgeven. ‘De belering kon
zich beperken tot het
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aanreiken van passende gedragsvoorbeelden in het maatschappelijk verkeer, maar
vaak werd dit ingebed in een al dan niet polemisch getint religieus kader’9. De
jezuïeten voegden aan de morele nog de religieuze instructie toe, voor de vorming
van de hele persoon. Vrijwel alle jezuïetendrama's, waar ook geschreven en gespeeld,
zijn sterk tendentieus christelijk. Soms zelfs apologetisch. Het esthetische aspect was
aan de instructie ondergeschikt.

Onderwerpen
De belerende intenties werden geacht hun uitwerking te hebben op spelers én publiek.
Dit had uiteraard ook invloed op de keuze van de onderwerpen. Naar de inhoud (en
min of meer in orde van kwantitatieve belangrijkheid) kan men aan de hand van
bekende titellijsten uit de Nederlanden een viertal soorten jezuïetentragedies
onderscheiden. De grootste groep is die welke bijbelse motieven en geloofswaarheden
zocht uit te beelden (met de succesnummers Joseph, Manasses, Jephta, Adam en
Eva, David, en natuurlijk de verloren zoon!). Hier is enigszins een aansluiting bij
het mysteriespel. Een tweede belangrijke groep vormen de stukken over het leven
van beroemde figuren uit geschiedenis en literatuur, vaak koningen of andere
machthebbers (Clovis, Alexander de Grote, maar ook Aristobulus, Dido), waaraan
vaak een voorbeeld van deugd of afschrikwekkende ondeugd gedemonstreerd werd.
Hiertoe behoren ook klassiek-mythologische onderwerpen of figuren, al kwamen
die bij ons blijkbaar weinig aan bod. Eveneens vrij populair zijn de exempla van
heiligen en martelaren (Benedictus, Norbertus, Edmundus, H. Xaverius en Ignatius,
St. Lodewijk van Frankrijk, de Machabeeën etc.). Ten vierde zijn er de stukken met
allerlei allegorische voorstellingen. Soms gebruikte men die spelen als satirische
tijdskritiek in de polemisch-religieuze of politieke strijd, vooral als wapen tegen
niet-katholieken. Soms zocht men ook een verband met het schoolleven en stelde
men er opvoedingsproblemen aan de orde. In de komedies of tussenspelen (vooral
na 1650) kwamen natuurlijk heel andere onderwerpen aan bod. Daar ontmoet men
wél Terentiaanse typen en verwikkelingen: vrekkige vaders, losbollige zoons, listige
slaven en parasieten enz. Het spreekt vanzelf dat de opvoering van zulke personages
door scholieren niet zonder bezwaar werd geacht en dat de rectores werd aangeraden
pedagogischer motieven te zoeken. Op die manier hebben de jezuïeten het dramatisch
repertorium in de 16-17e eeuw aanzienlijk verrijkt met nieuwe
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stukken. Vele personages werden voor de eerste keer in de theatergeschiedenis in
Neolatijnse spelen ten tonele gevoerd. Dit geldt zowel voor sommige klassieke figuren
als voor bijbelse personages en talloze middeleeuwse en moderne historische,
legendarische of allegorische types.

Traditie en vernieuwing
Ik schreef al dat het jezuïetentoneel werd ingepast in een bestaande toneeltraditie.
Dit gebeurde zowel internationaal als nationaal10. Europa's modern toneel begint,
wanneer A. Mussato naar het voorbeeld van de herontdekte Seneca zijn tragedie
Ecerinis (Padua, 1315) dichtte. Daarna herleefde in Italië langzaam het klassiek
toneel, eerst het blijspel, dan de tragedie. Vanaf de vroege 16e eeuw wint de tragedie
aan belangstelling: uiteindelijk zal zij het langst en het drukst beoefend genre worden,
zowel van het Neolatijns toneel als van het toneel in de volkstaal. Aan de Italiaanse
universiteiten komen ook studenten uit de rest van Europa in contact met dit nieuwe
cultuurfenomeen. Ook bij ons ontstaat in de 16e eeuw de tendens om een nieuw
drama in het leven te roepen, gemodelleerd naar de antieken.
Continuïteit met het toneel uit de Griekse of Romeinse Oudheid was aanvankelijk
nauwelijks te bespeuren in ons profane toneel. De middeleeuwen hadden een bloei
gekend in de abele spelen en kluchten, voor het geestelijk toneel in mysteriespelen,
mirakel- en heiligenlevenspelen. In de rederijkerstijden waren er de moraliteiten of
spelen van sinne. Zij waren niet uit het klassieke toneel voortgekomen, maar uit de
kerkelijke liturgie en uit oude volksfeesten of uit de algemeenmenselijke drang naar
dramatische uitbeelding. Toch kregen vooraanstaande rederijkers gaandeweg oog
voor de klassieke cultuur en begonnen klassiek materiaal - vaak vermengd met
bijbelse stof - in hun drama's te verwerken (omstreeks 1512: Matthijs de Casteleijn,
Colijn van Rijssele, Jan Smeken). Ook verschenen in toenemende mate vertalingen,
eigenlijk meer vrije bewerkingen van klassieke drama's. Door de Terentiusvertalingen
van de Antwerpenaar Cornelis van Ghistele waren bijvoorbeeld veel toneelschrijvers
in staat in de volkstaal kennis te nemen van de techniek van het klassieke toneel. In
de tweede helft van de 16e eeuw zetten humanisme en renaissance echt door en
richtten de aandacht positief op de oudheid: voor het treurspel op Seneca en voorlopig
spaarzaam op Euripides en Sophocles; voor het blijspel op Terentius en Plautus.
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In de periode vanaf 1550 tot einde 17e eeuw wordt er in de Nederlanden een zeer
grote theateractiviteit ontplooid en is het toneel allesbehalve een statisch gegeven.
In de 16e eeuw zijn doorlopend twee stromingen tegelijk aanwezig: een
‘ongereglementeerd’ rederijkersspel in de volkstaal, vooral populair bij de burgerij
en het volk; en een humanistisch toneel in het Latijn, door de klassieken beïnvloed
en vooral gewaardeerd door de elite. In de 17e eeuw worden dat, sterk vereenvoudigd,
drie stromingen: het rederijkers zinnespel leeft verder, hoewel het sterk afneemt;
daartegenover staat een toename van het tenminste aan bepaalde regels gebonden
toneel in de nationale taal; maar ook het voortzetten van een Latijns circuit, enigszins
gereglementeerd en op dat ogenblik kwantitatief vooral beheerst door de jezuïeten.
Het algemeen klimaat was dus in vele opzichten gunstig. Met de toenemende
verspreiding van Aristoteles' Poetica in de 16e eeuw en het vertrouwd geraken met
antieke dramaturgen groeit bij de zelfbewuste renaissancemens ook de behoefte aan
theoretische bezinning over de vormgeving. In 1561 verscheen er al een normatieve
poetica in het Neolatijn, de Poetices Libri Septem van Julius Caesar Scaliger. Daarin
werden verschillende technieken besproken. Overal in Europa kwam er een discussie
op gang over theoretische beginselen van het dichten en erkende men de noodzaak
van regels om een goed kunstwerk te maken. Bovendien werd de idee van imitatio
tot een grondprincipe uitgeroepen. Het geloof in de autoriteit van de antieken staat
centraal in de 16-17e eeuwse poetica. We mogen veronderstellen dat een groot deel
van de universitair (d.w.z. humanistisch) gevormde ‘Nederlanders’ met het bestaan
van Scaligers Poetica vertrouwd was geraakt of tenminste een globale indruk had
van haar inhoud. Deze kennis is ongetwijfeld ook doorgesijpeld in kringen van
jezuïetenleraars, die daadwerkelijk literatuur beoefenden. Op een ogenblik dat in de
17e eeuw de literair-theoretische geschriften van Aristoteles en Horatius door
lekenauteurs druk bestudeerd werden, kan men moeilijk aannemen dat zij
achterbleven.
Bij Scaliger triomfeert de pedagogische kunsttheorie. Het doel is de mens
‘onderhoudend te beleren’, hem zo beter en daardoor gelukkiger te maken. Het middel
daartoe is: paradigmatische handelingen, die moeten bewerken dat de toehoorder de
goede affekten aanneemt en zich van de slechte onthoudt. Zo te zien gaat het om een
overdracht van de morele (niet de psychologische) interpretatie van katharsis op het
drama. De 16-17e en deels ook nog de 18e eeuw
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voelden die normering in het drama niet als lastige dwang aan, integendeel. Niet
altijd is het mogelijk directe invloed aan te wijzen, maar er bestaat m.i. geen twijfel
dat toen de bekendste poetica's onder Scaligers stralingsbereik hebben gelegen. Ik
noemde in dat verband de paters Caussin, Lang en de Jouvencey. Zij waren de
voornaamste dramatheoretici van de jezuïetenorde, samen met de Belg Martinus
Antonius Delrio (Syntagma Tragoediae Latinae, 1593), de Italianen Famiano Strada
en Alessandro Donatus, de Duitser Jacob Spanmüller en nog enkele andere Fransen.
Zij allen brengen elementen van het (Aristotelische) drama ter sprake, waarbij ze
vaak onderling in de hoofdlijnen overeenkomen maar hier en daar ook duidelijk
andere accenten leggen, of gewoonweg van mening verschillen.

Volkstoneel
Naast het collegetoneel, aanvankelijk meestal in het Latijn, bestond ook het
catechesatietoneel, meestal in de volkstaal geschreven. Via hun colleges bereikten
de jezuïeten de jeugd, voorbestemd om later een belangrijke rol te spelen in de
maatschappij; door hun catechesaties bereikten zij het volkskind. Voor hun
apostolische activiteit schakelden zij ook volwassen leken in. Die vormden onderling
weer broederschappen of sodaliteiten. Men speelde bijbelse fragmenten en episoden
uit het leven van de heiligen; men gaf allegorische voorstellingen van bekende
waarheden uit de christelijke leer. Hier vinden we ook voorbeelden van uitsluitend
vrouwentoneel dat door jezuïeten werd begeleid. Ten derde is er het toneel van de
Mariacongregaties, waar kwalitatief de beste leerlingen - niet naar rang of stand,
maar naar karakter en godsdienstig niveau - lid van waren.
Het vaak door ouders, lokale of nationale mecenassen gesubsidieerde toneel werd
in de 17e eeuw meer en meer hét uithangbord van het college. Het jezuïetentoneel
dreigde uiteindelijk beroepstoneel te worden. Vaak werd op hen een beroep gedaan
om openbare feestelijkheden op te luisteren, en speciaal de grote religieuze
ommegangen of historische optochten te verzorgen. Eén pijler is zeer lang overeind
gebleven: over het algemeen heeft men in de Zuidelijke Nederlanden angstvallig
vastgehouden aan het Latijn als voertaal op het toneel. Na 1660 tracht het
jezuïetendrama wat meer afwisseling te brengen door het inlassen van komische
tussenspelen, die spoedig de plaats van het koor zullen innemen. Het lag voor de
hand dat de auteurs langzamerhand gingen toegeven aan de volkssmaak, door deze
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tussenspelen in de landstaal te laten uitvoeren. Wel kwamen tevoren al herhaaldelijk
programma's voor in de volkstaal. Dit is echter nog geen bewijs voor de taal van de
opvoering. Het jezuïetendrama groeide langzaam uit tot spektakel. Het typisch
jezuïetentoneel onderscheidde zich, vooral in een later stadium, van het andere
schooldrama o.a. doordat het in de praktijk vele kunstvormen gebruikte voor het
theater. Het ontwikkelde zich geleidelijk via de presentatie van enkelvoudige taferelen
tot de enscenering van ingewikkelde, vaak pompeuze produkties die met het
eigentijdse publiekstheater rivaliseerden in stijl, complexe episodes, speciale effecten
en technische bedrevenheid. Het bracht, karakteristiek genoeg, zijn boodschap over
op het publiek via een krachtig appel aan oog en oor, door de dialoog en de actie te
versterken met muziek, dans, ballet, incidentele liederen, allerlei toneelmachinerieën
(de zgn. kunst- en vliegwerken: rijdende podiumonderdelen, wolken en zelfs vliegende
apparaten) en schitterende processies; met elegante decors en kostuums, met gebruik
van projectielantaarn en gevarieerde toneeltoestanden als geestesverschijningen,
verdwijningen11. Hiermee werden de didactische intenties van elk spel echter wat
verdrongen ten voordele van de aantrekkelijkheid.

Culturele bijdrage en pedagogische invloed
Noch de school, noch het schooldrama was dus een jezuïetenuitvinding. Wel staat
vast dat de jezuïetencolleges een opmerkelijke culturele bijdrage hebben geleverd
in het Europa van de 16-18e eeuw, o.a. door de promotie van een schooltoneel dat
in vele landen het nationale theater hielp lanceren. De invloed van het schooldrama
of van het Neolatijnse toneel in het algemeen op de ontwikkeling van het drama in
de landstaal is, vooral wat de vormgeving betreft, zeker vanaf het begin van de 17e
eeuw zeer groot geweest. Het Latijnse toneel heeft in de Nederlanden ruim twee
eeuwen gebloeid, vooral in Vlaanderen, Brabant, Holland en de bisdommen Luik en
Utrecht. Ook mindere goden zijn met hun werk over de grenzen gegaan. Omgekeerd
werden bij ons ook Latijnse stukken van elders gespeeld en gedrukt. Deze
internationale dimensie mag men nooit uit het oog verliezen, ook niet wanneer men
om praktische redenen gedwongen is het onderzoek tot onze gewesten te beperken.
Dit internationale karakter is wellicht nog toegenomen toen de jezuïeten zich intens
op de toneelbeoefening hebben toegelegd. Op die manier legde het Neder-
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lands-Latijnse toneel gedeeltelijk ook de esthetische smaak vast en vormde het
belangrijke auteurs, onder wie ook dramaturgen. Ongetwijfeld hebben vele
vroegmoderne toneelschrijvers in hun studententijd in het Latijn toneel gespeeld, of
hebben ze tenminste opvoeringen van hun kameraden bijgewoond. Bekende
boegbeelden van jezuïetenleerlingen in het buitenland zijn b.v. Pierre en Thomas
Corneille, Molière, Voltaire, Calderon de la Barca, Tirso de Molina, Lope de Vega.
Als dichters van formaat overleven slechts weinige jezuïetenauteurs. Cornelius
Crocus, Joannes David, Jacobus Libenus, Carolus Malapertius, Nicolaus Susius en
Joannes Surius, om er toch enkele te noemen, zijn nauwelijks bekend. Eén van de
redenen van hun relatieve onbekendheid is dat de jezuïeten, zoals gezegd, in de eerste
plaats werkten ‘ad majorem Dei gloriam’. Zij zochten geen persoonlijk succes. De
meeste van hun werken werden helemaal niet of anoniem (als perioche) uitgegeven.
Onder de Nederlanders klinken ongetwijfeld de namen van Neolatijnse dramaturgen
als Hugo Grotius of Daniel Heinsius, die eens een ruime internationale faam en
invloed genoten, en misschien ook van andere coryfeeën als Macropedius, Gnaphaeus,
Brechtus, Schonaeus, en Vernulaeus meer vertrouwd in de oren. De grens tussen
talenten is hier moeilijk haarfijn te trekken. Zelfs bij de beste jezuïeten blijken grote
delen van hun werk vaak een samenraapsel uit bijbelse of antieke teksten. Maar zij
waren van belang in de ontwikkeling, want bij hen kon men (klassieke) compositie
leren en motieven halen. Vaak namen zij vreemde elementen (b.v. heidense
mythologie) over en bezorgden hierdoor het nationale toneel een hybridisch karakter.
Gelukkig was er daarnaast nog een rijke winst. In een zich vernieuwende letterkunde
helpen immers ook mindere talenten mee de overgang naar een betere vormbeheersing
verzorgen. Bij oorspronkelijke dichters zowel als bij slechts imiterende talenten
leerde men toch nog dramatische en/of retorische techniek.
De pedagogische relevantie van het jezuïetentoneel is duidelijk: de paters zagen
er in hun tijd een ideale combinatie in van verschillende didaktisch-interessante
dingen. Alle leerlingen, van de laagste tot de hoogste klassen, scherpten hun
talenkennis aan. Zij werden actief betrokken bij het produktieproces in zijn twee
vormen: eerst de zorg om een tekst op papier te zetten, wat de scholieren
vanzelfsprekend verplichtte na te denken over structuur- en andere theoretische
problemen. Behalve de ‘thrill’ om zelf een goed onderwerp te mogen uitkiezen was
er ook het enthousiasmerende gevoel zeer concreet bezig te zijn met het bedrijven
van literatuur. Ten tweede was er ook de
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zorg voor een goede opvoering, met al wat dit meebracht aan praktische ondervinding.
Men kan zich voorstellen dat leerlingen zich bij hun onderwijs betrokken hebben
gevoeld! En terwijl ze daarmee bezig waren, kregen ze ook op moreel (of pastoraal)
vlak nog wel altijd een ‘boodschap’ mee. Want dit werd de leerlingen in die tijd
zeker ingeprent: literatuur dient voor lering, naast vermaak. De uitdrukking van
persoonlijke emoties is niet afwezig, maar het is niet waar het om gaat. Het doel van
het jezuïetendrama was veelvoudig: menselijke en religieuze vorming van de
scholieren; naar buiten toe een bevestiging van de aanwezigheid van het
jezuïetencollege en een bewijs voor het succes van zijn opvoeding en onderwijs. In
de jezuïetenscholen groeide het drama al snel uit tot een belangrijke schakel tussen
het college en de wereld die het omgaf. De jezuïetenleraars zagen voor zichzelf ook
een taak tegenover de gemeenschap: hun toneelwerken moesten functioneren als een
soort collectief geweten. In elk geval gaat het in de literatuur niet alleen om mooie
woorden, maar ook om ideeën en opvattingen.

Eindnoten:
1 A. Fleurkens. Meer dan vrije expressie. Schooltoneel tijdens de Renaissance, Literatuur 5,
1988, p. 75.
2 E.K. Grootes. Het literaire leven in de zeventiende eeuw. Leiden, 1984, p. 12.
3 Idem, pp. 12-13.
4 W.H. McCabe. An Introduction to the Jesuit Theater, St. Louis, 1983, pp. 8-9.
5 J. IJsewijn, Theatrum Belgo-Latinum. Het neolatijns toneel in de Nederlanden, in Academiae
Analecta. Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone
Kunsten van België, 43, 1981, nr. 1, p. 78.
6 Ze worden in bibliotheken vaak geklasseerd onder de naam van het spel: men moet dus de titel
al kennen om het spel te kunnen vinden. Vele zijn waarschijnlijk nog opgeborgen in archieven,
kloosters of abdijen, musea of zelfs privécollecties. De bewaard gebleven programma's uit de
eerste helft van de 17e eeuw bij ons zijn schaars; uit de 18e eeuw bleven al wat meer argumenta
bewaard.
7 Er is een zeker parallellisme met het rederijkerswerk dat aanvankelijk meestal ook niet werd
uitgegeven en met de kenspreuk van de kamer (of van de dichter) werd ondertekend. Het was
gebruiksliteratuur, bestemd om bij een bepaalde gelegenheid in eigen kring te functioneren.
8 Elida Maria Szarota, Das Jesuitendrama im Deutschen Sprachgebiet. Eine Periochen-edition,
München, 1979-1983 (Vierter Band, Indices, bearbeited von Peter Mortzfeld, München, 1987).
Haar werk, waarvoor zo'n 600 programma's in facsimile werden samengebracht, typologisch
gerangschikt en voorzien van commentaar, bevat zeker een representatieve keuze. Vergelijk
ook Jean-Marie Valentin, Le théâtre des Jésuites dans les pays de langue allemande. Repertoire
chronologique des pièces représentées et des documents conservés (I. 1555-1728; II. 1729-1773),
Stuttgart, 1983-1984, en idem, Le théâtre des Jésuites dans les pays de langue allemande
(1554-1680). Salut des âmes et ordre des cités, Tome 1-3, Bern/Frankfurt am Main, Las Vegas,
1978.
9 A. Fleurkens, 1988, pp. 75-76.
10 Uitvoeriger hierover in IJsewijn, 1981.
11 Die evolutie kan men trouwens omstreeks dezelfde tijd ook in het nationale toneel zien, b.v.
bij Jan Vos (Medea). De vraag is: wie volgt wie (of welke mode).

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

800

Zin en toekomst van de menselijke evolutie?
Hominisatie en humanisatie
Edouard Boné
Naar aanleiding van de prestigieuze tentoonstelling 5 miljoen jaar menselijk avontuur
(Brussel, 1990)1 hield Prof. Dr. E. Boné s.j. op 4 december jl. een lezing voor de
Association des Amis de Teilhard de Chardin. Teilhards ‘vrienden’ hadden hem op
de man af gevraagd of hij als paleontoloog in de zo geheten hominisatie (de
waarneembare evolutie van voormenselijke naar volwaardig menselijk leven) een
zin vermocht te erkennen, die ook op de toekomst van de menselijke soort enig licht
zou kunnen werpen. Met instemming van de conférencier brengen wij hier in vertaling
een wat ingekorte versie van zijn lezing, die vooral betoogt de wetenschappelijke en
metawetenschappelijke argumentaties zowel scherp te onderscheiden als op hun
mogelijke convergentie te onderzoeken.
de vertaler, HJ
De jongste decennia heeft het menselijk kennen en kunnen een voordien nooit geziene
vlucht genomen. Maar, zo merkte Hubert Reeves2 al op, (steeds) grote efficaciteit
brengt niet noodzakelijk ook (meer) zin voort. Is de huidige vloedgolf van menselijke
bedrijvigheid wel in staat om een zin te bergen en te onthullen? En zo ja, welke
waarde - een objectieve of louter emotionele - kennen wij er dan terecht aan toe? Ik
werd verzocht om als paleontoloog een avontuur te riskeren op de vraag naar ‘zin
en toekomst van het menselijk avontuur’.
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Zo'n antwoord zal vrij complex zijn, omdat het o.m. ook een filosofische benadering
en een behoorlijk gesofisticeerde hermeneutiek veronderstelt. In mijn derhalve
beperkte antwoord vertrek ik van drie vaststaande uitgangspunten/waarnemingsfeiten;
ga ik vervolgens in op een meta-wetenschappelijk vermoeden en de ervaren nood
aan een nieuwe ethische reflectie; en besluit ik met een beknopte voorstelling van
de wetenschappelijke verworvenheden omtrent verleden en heden van de aparte
biologische soort, die de mens in het evolutiegebeuren (geworden) is.

Uitgangspunt 1: feitelijkheid van de evolutie
Met talloze collega's ben ik er als wetenschapsmens van overtuigd dat de mens het
feitelijke resultaat is van een evolutieve drift die miljarden jaren heeft geduurd. Wat
de elementaire levensvormen betreft - virussen, bacterieën en wieren - ontstaan in
de zo geheten ‘oersoep’... - die worden in de oudste aardlagen vrij zelden aangetroffen
vanwege hun broze structuren en hoge ouderdom, én vanwege het metamorfisme
dat de gesteenten intussen hebben ondergaan: de aarde ‘heeft haar oudste archieven
verbrand’.
Toch twijfel ik geen moment aan de geldigheid van het transformistisch paradigma,
dat de wordings- en ontwikkelingsgang van de materiële wereld probeert te vatten.
De ongeveer 4 miljard jaar durende drift was door enkele grote ‘initiatieven’ van het
leven gemarkeerd: seksualiteit, opkomst en ontwikkeling van zenuwstelsels en
progressieve ontwikkeling van de hersenen, hormonale regelmechanismen, constante
lichaamstemperaturen, voortplanting door middel van een placenta...
Als men mij vraagt ‘wat stelt de mens in dit evolutiegebeuren voor?’, dan luidt
mijn eerste antwoord: de (geologisch) jongste primaat, in wie het biologische op
beslissende manier een culturele dimensie verwerft, het verworvene grotendeels het
aangeborene vervangt. Met de moderne paleontologie en recente antropologie
antwoord ik vervolgens: de mens is een primaat als-geen-andere, de enige - voorzover
we weten - die zich kan afvragen wat voor een primaat hij is; ‘een nieuw soort leven’
(Julian Huxley), ‘een nieuw rijk’ (Jean Piveteau) voorbij het minerale, planten- en
dierenrijk, ‘een fundamentele biologische originaliteit’ (G.G. Simpson). Dit inzicht
is thans zo uitgesproken dat de Sovjetrussische geologen mét de mens een nieuw
stratigrafische ‘tijd’ laten beginnen: naar het voorbeeld van
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klassieke benamingen als Paleozoicum (het vroegere Primair) of Neogeen (het jongere
‘deel’ van het vroegere Tertiair) gebruiken zij neologismen als Antropozoicum,
Antropogeen of Noögeen om de tijd van de mens te markeren.
Mijn wetenschappelijke overtuiging put ik uit anderhalve eeuw biologische
wetenschap (de erfenis van Lamarck, Darwin, Mendel, Watson, Dobzansky, Monod,
Crick en duizend anderen) en zag ik bevestigd door twintig jaar eigen onderzoek en
opgravingen in de grotten van Transvaal (i.v.m. de Australopithecus), op de oevers
van de Indische Oceaan, in de Olduvaikloof van Oost-Afrika, in het grensgebied van
Namibië, in de lagen van mio-pliocene ouderdom van de Spaanse Meseta en
Andaloesië. Heel dit onderzoek werd uitdrukkelijk gesitueerd in de hypothese van
een biologische evolutie, die een verhelderend licht werpt op het proces van
progressieve hominisatie, waarvan wij zelf de gelukkige erfgenamen zijn. Al zijn
enkele van de ingeroepen evolutiemechanismen nog ontoereikend om de ‘grote’
initiatieven van het leven te verklaren, voel ik mij toch geneigd om sommige
Teilhardiaanse formuleringen te onderschrijven: ‘De materie is zwanger (letterl.
lestée de) van het leven’ of ‘Het leven is in opgang (letterl. monte vers) naar
bewustzijn en de geest’.
‘Geneigd om’ zei ik, want dadelijk dient zich de kritiek van deze formuleringen
aan. Is de materie wel zwanger van leven? Persoonlijk heb ik niet de geringste moeite
met de hypothese van een spontane oorsprong van het leven: met de spontane vorming
van aminozuren (bouwstenen van de proteïnen), stikstofbasen (die de ‘sporten’ zullen
worden in de ‘ladder’ van de DNA dubbele spiraal) en suikers..., met de spontane
synthese van nucleïnezuren en daarmee geassocieerde, hoogpolymere proteïne, in
voldoende hoge concentraties op de eerste macromoleculen met het vermogen tot
zelfreduplicatie... met de totstandkoming van systemen die een authentieke
celstructuur bezitten, organismen in de strikte zin van het woord (dank zij de
‘uitvinding’ van de celwand met zijn selectieve permeabiliteit en de definitieve
vestiging van de genetische code met zijn vertaalmechanismen). Jacques Monod zag
daarin de ‘geluidsmuur’ van de biologie, ‘een absolute grens van onze kennis’. Een
andere Nobelprijs, Christian de Duve denkt er heel anders over: ‘Was het leven een
verplichte (obligatoirement) manifestatie van de combinatorische vermogens van de
materie, dan zou het volstrekt onmogelijk zijn dat het ooit langs natuurlijke weg tot
stand gekomen is. Door een gebeuren van een dermate complexe en onwaarschijnlijke
aard aan het toeval toe te schrijven,
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doet men in feite beroep op een mirakel’. Het leven behoort wel degelijk tot het
stramien zelf van het universum3.
En wat te denken van de ‘opgang naar bewustzijn en de geest’? Ook hier is enig
kritisch voorbehoud geboden. Het is nl. één zaak het feit te constateren van de
toenemende ‘verdichting’ van het dierlijk zenuwstelsel vanaf de wormen tot aan de
geleedpotigen en de vissen..., de facto de evolutieve drift te erkennen in de
ontwikkeling van de hersenen of de exponentiële groei van de schedelinhoud van de
primaten sinds het Oligoceen (zo'n 37 miljoen jaar geleden)..., de opvallend steile
ontwikkelingsgradiënt te constateren van de neocortex (de intens gegroefde schors
van de voor- of grote hersenen) tijdens de jongste 5 miljoen jaar vergeleken met de
rudimentaire cortex van de oude reptielenhersenen. Een ándere zaak is het heel deze
evolutie te interpreteren als het resultaat van een project. Maar in dit wordingsproces
- al dan niet bedoeld - dient men toch, zo dunkt mij, op zijn minst enige feitelijke
richting, ‘zin’ of oriëntatie te erkennen.

Uitgangspunt 2: de mens, ontwerper en uitvoerder van een project
Mijn tweede uitgangspunt kan een omweg lijken maar is in feite een tweede
bescheiden stap (én een waarnemingsgegeven) die m.i. onmisbaar is om de nog
verder reikende stap van interpretatieve aarde te kúnnen zetten. Alvorens te gewagen
van een project dat de mens misschien voorstelt, merk ik op dat de mens, op het vlak
van de waargenomen feiten, de facto een project ontwerpend ‘dier’ is: een bewust,
na-denkend, verantwoordelijk, artefacten makend wezen. Vanaf het begin is hij een
‘faber’ geweest: was hij wijzigend, constructief en creatief bezig. Daarvan heeft ‘5
miljoen jaar menselijk avontuur’ ons treffende getuigenissen laten zien: de
voetafdrukken in de weke vulkanische as van twee naast elkaar optrekkende, in
opgerichte houding lopende wezens te Laetoli in Tanzanië; de bewerkte
kwartsafslagen in de Rift Valley van Oost-Afrika; de fossiele bodems van
kampementen op de oevers van het Turkanameer en in de loessafzettingen van Omo4;
de toenemende complexiteit van gereedschap uit steen, hout en metaal ten behoeve
van jacht, visvangst en een menigte andere dagelijkse noden; fossiele vuurhaarden,
graven, sieraden en kunstvoorwerpen van de meest uiteenlopende aard.
Hoe zijn al deze manifestaties van menselijke activiteit ánders te verklaren dan
door te zeggen dat de mens sinds altijd ‘faber’, uitvin-
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der, schepper, fatsoeneerder en bouwer is geweest? De natuur van de mens is de
kunstgreep. Met een project of ‘zin’ in het achterhoofd zoekt hij de natuur naar zijn
hand te zetten of te beheersen. Lang voor hij weet heeft van de bloedcirculatie in
zijn eigen lichaam, tast zijn blik de hemel af, verbeeldt hij zijn kosmogonieën,
ontwikkelt hij zijn mythologieën, bouwt hij zijn filosofische systemen op.
De mens ontwerpt een mentaal universum van betekenissen en symbolen. Diep
in de eertijds bewoonde grotten treffen wij, tussen de afslagen en gebruiksvoorwerpen
uit silex en kwarts, ook zijn beeldende werken aan op rendiergeweien, beenderen
van de oeros en mammoetivoor; vinden wij min of meer gestileerde afbeeldingen
van het vrouwelijk lichaam als de Venus met de hoorn en die van Willendorf;
ontdekken wij graven met een bijwijlen aangrijpend karakter, zoals het graf van
Bögebakken in Scandinavië, waar een jonge moeder begraven werd samen met haar
kind dat op een zwanevleugel was neergelegd. In Shanidar (Irak) werd zo'n 80.000
jaar geleden een man begraven op een bed van bloemen. De bloemen zijn verwelkt
maar hun stuifmeel raakte gefossiliseerd. Op grond daarvan kan de botanicus de
oorspronkelijke schikking en kleurenharmonie reconstrueren en zelfs het seizoen
aangeven waarin de begrafenis plaatsvond: het was mei, de maand waarin op de
Iraakse hoogvlakten de oranjekleurige ranonkels in bloei staan.
Ik constateer dus dat de mens vanouds enig project voor ogen gehad en ontwikkeld
heeft, sinds altijd de handige of ‘tweehandige’ primaat is geweest (zoals de oude
systematici hem plachten te karakteriseren). Geleidelijk heeft hij ook de wetten van
de materie, het leven en het universum gedecodeerd en steeds meer greep gekregen
op de krachten van de natuur. Thans neemt hij zelfs de evolutie van de planeet én
van zijn soort in handen. Als ruimtevaarder overwint hij de zwaartekracht, als medicus
verwekt hij leven, wekt het weer op of stelt de dood ervan uit. Hij verwerft het
drievoudige meesterschap over zijn vruchtbaarheid, erfelijkheid en gedrag. Hij
ontwerpt maatschappijmodellen op de schaal van de planeet, een planeet die hij
intussen uitbaat of uitbuit met het oog op uiteenlopende en soms tegenstrijdige
projecten, waarvan hij de ‘rationaliteit’ bepaalt en de blauwdrukken voorbereidt. Dat
alles zijn ook waarnemingsfeiten: dit pregnant ‘menselijke’ dier, voortgekomen uit
louter biologische wisselwerkingen, is drager van verreikende projecten en weeft
om deze planeet wat men terecht een noösfeer heeft genoemd (onderscheiden, niet
gescheiden (!) van lithosfeer, hydrosfeer, atmosfeer en biosfeer).
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Uitgangspunt 3: macht en onmacht van de techno-wetenschap
Sinds kort ontwikkelt het aloude (natuur)beheersingsproject van de mens zich met
een exponentieel versnelde en radicaal nieuwe efficiëntie. Op het politieke en
economische vlak, op het domein van zowel het wetenschappelijk onderzoek als de
culturele uitwisseling, op het gebied van het oneindig kleine en complexe en dat van
de ruimte-exploratie, stelt de technowetenschap de mens in staat tot ingrepen in heel
de materiële en biologische wereld die hem omgeeft. Mét de begrijpelijke trots die
hij daarover ervaart, bevangt hem tegelijk enige duizeling en zelfs radeloosheid.
Wetenschap en technologie, die ongeëvenaarde instrumenten van kennis en
meesterschap, blijken immers niet geprogrammeerd te zijn om geluk te waarborgen
noch het integrale goed van de mens effectief te bevorderen. Dreigingen als de
nucleaire holocaust, de medische Nemesis, structurele werkloosheid, zure regen en
andere vernietigingen van het leefmilieu, kwalen als stress, kanker en andere
beschavingsziekten... naar believen kan men de lijst aanvullen van de perverse en
ongewenste neveneffecten van de recente verworvenheden van de menselijke geest
en hun onoordeelkundige toepassingen.
In een recent (voor de Franse president bestemde) rapport over de maatschappelijke
implicaties van de biotechnologie, schreef de Franse biochemicus François Gros:
‘Het is niet de biologie die ons veel gaat leren over wat de mens in waarheid is noch
ons daaromtrent een coherente visie zal bezorgen. Het is veeleer het tegendeel: pas
vanuit een bepaalde opvatting omtrent de mens (une certaine idée de l'homme) zullen
we ontdekken hoe wij de biologie (zoals trouwens elke technologie) ten bate van de
mens kunnen benutten’.
‘Een bepaalde opvatting omtrent de mens’, wat kan het anders betekenen dan dat
zo'n opvatting ons blijkbaar niet op adequate manier door wetenschap en techniek
wordt aangereikt, omdat ze niet tot hun specifiek project behoort? Die opvatting
moet dus wel van ‘elders’ komen. Vanwaar dan wel? Van een visie, een filosofie,
een metafysica, een wereldbeschouwing, een ervaring, een traditie, een ‘geloof’. De
vraag ‘Mens, wie ben je?’ is sinds altijd gesteld en werd ons sinds altijd
‘geopenbaard’, waarmee ik bedoel: ons sinds altijd vanuit een ándere dan de formeel
wetenschappelijke hoek voorgehouden.
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Meta-wetenschappelijke vermoeden
Het eerste uitgangspunt suggereerde dat de evolutieve drift een bepaalde oriëntatie
in de ontwikkelingsgang van de kosmische stof heeft nagelaten. Zonder daarin meteen
een bedoeling te durven herkennen, dwong de objectieve waarneming ervan ons toch
om er een feitelijke richting of zin in te erkennen. Het tweede uitgangspunt
constateerde dat op deze planeet in alle geval een geest - de menselijke geest en
menselijk bewustzijn - de facto, sinds vermoedelijk 3 tot 4 miljoen jaar, aan het werk
is. Het derde uitgangspunt wees op de onmiskenbare versnelling waarmee de
mensheid, dank zij haar wetenschap en techniek, een veelzijdig project ontwikkelt.
Wanneer ik dan dit (aan de kosmische en biologische evolutie blijkbaar inherente)
dynamisme in zijn geheel overschouw - vanaf de Big Bang, via de (prebiotische)
oersoep en de zich daarin aftekenende tendensen, tot aan de emergentie van het leven
en de evolutie daarvan in de ‘zin’ van een toenemende biochemische, neurale,
hormonale en systemische complexiteit - dan ontkom ik niet aan de indruk (ik
onderstreep: indruk) dat een ander, nog weidser project op analoge wijze in heel dat
evolutiegebeuren ingeschreven is, als een ‘rode draad’ door de verwonderlijke
geschiedenis van de materie en het leven loopt.
Welnu, ik schaam er mij niet over die indruk ‘toe te laten’. Vooreerst, omdat die
indruk zich sinds altijd, op de een of andere manier, aan de meerderheid van mijn
voorgangers op aarde heeft opgedrongen. Voorbij de evidentie van de feitelijke
richting van het proces hebben zij de vraag naar de zin ervan beaamd. Vervolgens,
omdat ook de meest rigoureuze wetenschapsmensen van vandaag nauwelijks of niet
kunnen verzaken aan woorden (of neologismen) als ‘oriëntatie’ of ‘teleonomie’ in
hun pogingen om het waargenomen evolutieproces enigermate recht te laten
wedervaren. Ongetwijfeld blijven zij huiverig om woorden als teleologie of finalisme
in de mond te nemen. Ten aanzien daarvan gedragen zij zich - heeft men ooit fijntjes
opgemerkt - als gold het een maîtresse: het is tegelijk betamelijk én verstandig haar
naam te verzwijgen, ook al kan men haar niet missen!
Ik deel die huiver en acht hem zelfs onontbeerlijk, omdat de deontologie de
wetenschapsmens-als-wetenschapsmens verbiedt een beroep te doen op het
vocabulaire van doeloorzaken. Zijn rigoureuze methodologie dwingt hem om
abstractie te maken van een dergelijk perspectief: het is de bestaansvoorwaarde zelf
van de wetenschappe-
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lijke epistemologie en de garant van haar efficiëntie. Maar de methodische abstractie
is en blijft een kunstgreep van het onderzoek. Zodra de intentie van abstractie zich
opwerpt tot een pretentie van negatie, d.w.z. zodra de reductionistische kunstgreep
niet alleen de onderzoeksmethode maar ook de inhoud van het onderzochte object
viseert, verarmt en vervalst zij de natuur ervan. Het prisma dat het (zonnelicht ontleedt
in zijn componenten die alnaargelang van hun golflengte meer of minder afgebogen
worden, is een kostbaar analyse- en onderzoeksinstrument. Maar het doorgelaten
licht mist voortaan de rijkdom en luister van de oorspronkelijke harmonieken, die
alleen de objectieve waarheid van de dingen uitmaken.
Ik schaam me dus niet over mijn vermoeden van een ‘project’ in het universum,
omdat die ‘indruk’, ook al is hij niet wetenschappelijk aantoonbaar (ik wees reeds
op het methodologisch onaanvaardbare daarvan) evenmin (om precies dezelfde reden)
door de wetenschap verworpen kan worden. Meer nog dan aan wetenschap heeft de
menselijke geest behoefte aan innerlijke coherentie: wetenschappelijke rationaliteit
is uitermate kostbaar maar put de bron van waarheid niet uit. We moeten wel vanuit
een andere dan wetenschappelijke en technologische hoek een globale interpretatie
zien te (ver)krijgen, die een rechtvaardiging of op zijn minst een explicitatie is van
het project dat wij in de wereld menen te ontdekken én het project dat wij er zelf
ontwikkelen. Minder dan ooit kunnen wij ‘een bepaalde opvatting omtrent de mens’
missen, willen wij het ‘menselijke’ zelf niet in gedrang brengen. Want aan het einde
van de eeuw wordt de mens zelf steeds meer het object van ingrepen en manipulaties,
die een heuse oriëntatie behoeven.

Nood aan ethische reflectie
Het ongemeen indringende en omvattende karakter van de huidige wetenschap en
technologie noopt beide ‘kundigheden’ ertoe om zelf de ethische vragen te stellen.
Afgezien van een minderheid die opteert voor een sceptische, bangelijke en
onwaardige antiwetenschappelijkheid, die de gestelde problemen op de lange baan
schuift, is het de wetenschappelijke gemeenschap zelf die morele vraagtekens plaatst
bij haar bedrijf. Voortdurend ziet zij zich genoopt tot het maken van verantwoorde
keuzen op grond van een bepaalde visie op
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mens en planeet: men kan noch wil het risico lopen met één klap alles te verliezen!
Daarmee is, in ongetwijfeld seculiere termen, opnieuw de vraag naar het ‘heil’ gesteld.
In staat om de mens en zijn project zowel goede als kwade diensten te bewijzen,
vraagt de techno-wetenschap om het complement - haast zei ik het tegenwicht - van
een wijsheid. Het is mijn eerlijke overtuiging dat het menselijk avontuur nog een
grote toekomst heeft, maar dan wel op voorwaarde dat onze soort de zin erkent van
het project waarvan zij de draagster is en haar techno-wetenschap weet in te schrijven
in de sfeer van een wijsheid. Wetenschap en techniek verlenen ons een onmiskenbaar
meesterschap: we moeten nog alleen het meesterschap over het meesterschap zien
te verzekeren.
Wetenschap heeft tot taak ons een objectief, nauwkeurig en rigoureus weten te
waarborgen. Geruggesteund door een ongemeen efficiënte techniek stelt de toegepaste
wetenschap ons in staat om de materie en het leven te manipuleren en onze wereld
in eigen handen te nemen. Het gaat om een ambivalente macht. Toegepaste
wetenschap kan oppervlakkige en zelfs bedenkelijke behoeften bevredigen; min of
meer vuile economische belangen dienen; onderlinge naijver wekken en dienstbaar
gemaakt worden aan de consumptiemaatschappij en (politieke, militaire...)
machtshonger. Ze kan echter ook tegemoetkomen aan legitieme eisen en primaire,
wezenlijke behoeften helpen bevredigen. Maar wat er ook gebeurt, het zal altijd
voortvloeien uit opties, voorkeuren, keuzen die de mens zelf heeft gemaakt. En die
horen niet thuis in de wetenschap als dusdanig maar spruiten voort uit goeddeels
arbitraire beslissingen, ingegeven door waardenschalen die op hun beurt afhangen
van een globale, grotendeels extra-wetenschappelijke visie op het leven en de mens.
Op het nieuwe en delicate gebied van de toegepaste biomedische wetenschappen
beslist men de menselijke voortplantingscellen - al dan niet - in de genetische
manipulatie te betrekken; aanvaardt of weigert men beroep te doen op ‘leenmoeders’
om een zwangerschap uit te dragen; verkiest men een programma van intensieve
zorgen af te breken; gaat men (al dan niet) over tot actieve euthanasie. Politieke
keuzen bepalen de inplanting van nucleaire installaties en de maatregelen van
preventie en/of isolatie in de strijd tegen de Aidsepidemie. Het zijn even zovele
keuzen en opties die op zichzelf niets echt wetenschappelijks hebben maar
voortspruiten uit een bepaalde opvatting omtrent de mens en omtrent het project dat
hij in onze ogen belichaamt.
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Connaturaliteit en originaliteit van de menselijke primaat
Om de thans opnieuw omstreden ‘plaats van de mens in de natuur’ (Teilhard) dan
toch, zoals mij gevraagd werd, te situeren in een strikt wetenschappelijk perspectief,
stel ik hier zo beknopt mogelijk, enkele verworvenheden voor van de recente
antropologie. De kern daarvan kan men in twee woorden samenvatten: connaturaliteit
en originaliteit. Connaturaliteit slaat op de verworteling van de menselijke soort in
de biologische voedingsbodem, haar nauwe verwantschap met de dierenwereld
waaruit zij via een rigoureus biologisch wordingsproces (in de loop van 3 tot 4 miljard
jaar) is voortgekomen. Originaliteit slaat op de desondanks uitzonderlijke positie
die de menselijke soort binnen heel de levende wereld inneemt. Wat de connaturaliteit
betreft, 's mensen hechte band met de rest van de biologische wereld, dat is vandaag
geen punt van discussie meer. Vergelijkende anatomie en embryologie, biochemie
en psychologie hebben overvloedig bewijsmateriaal aangedragen voor de nauwe
verwantschap tussen mens en dier en vermochten zelfs met zekerheid de afstamming
van de een uit de ander of, zo men wil, de ‘opgang’ van de ander naar de een aan te
tonen. De jongste 150 jaar wist de paleontologie de voornaamste fasen van dit
wordingsproces na te tekenen. Vanuit biologisch standpunt staat de ‘menselijke’
mutant niet zo ver af van de meest geëvolueerde primaten: tussen beide bestaat niet
het geringste kwalitatief verschil in morfologie, fysiologie of op moleculair niveau.
Men constateert hoogstens een iets grotere complexiteit van bepaalde organen en
systemen, die een trapsgewijze evolutie suggereert, die trouwens ook in
paleontologische gegevens teruggevonden wordt (hier overigens voortreffelijk
tentoongesteld en afkomstig van de opgravingen in het Afargebied, de Olduvaikloof,
de grotten van Transvaal, Tautavel (oostelijke Pyreneeën, Choukoutien (Peking),
Neandertal, Spy, Cro-Magnon en nog andere plaatsen). De evolutiehypothese, ooit
op gedurfde wijze door Darwin geformuleerd, is met de tijd een steeds rijker
gedocumenteerde en bevestigde evidentie geworden. Die fundamentele
wetenschappelijke overtuiging omtrent een biologische evolutie die ook de mens
omvat, gaat vandaag de dag gepaard met een even universele erkenning van de
uitzonderlijke positie die de mens daarbinnen inneemt: zijn originaliteit of wat de
Duitse antropologen ‘die Sonderstellung des Menschen’ heten. Daarmee bedoelt
men dat de vonk van bewustzijn en rationeel vermogen, zo'n 4 miljoen jaar ge-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

810
leden in de schoot van het puur biologische ontstoken, iets wezenlijk nieuws voorstelt
en fundamenteel heterogeen is t.o.v. alles wat eraan voorafging. Natuurlijk bestaat
de mens uit dezelfde atomen als de rest van de wereld, is hij voortgekomen uit de
voedingsbodem van de dierenwereld, blijken zijn weefsels zelfs voor 95% opgebouwd
te zijn uit dezelfde aminozuren als die van zijn naaste verwant de chimpansee en
bestaat er een frappante continuïteit tussen hem en de andere primaten op fysiologisch,
hemotypisch (aard van het bloed) tot en met immunologisch gebied. En toch markeert
een opmerkelijke originaliteit dit nieuw soort leven: alleen de mens denkt, drukt zich
in symbolen uit, ontwerpt mathematische systemen, gewaagt of droomt van liefde.
Alleen hij is in staat om ‘Ik en Jij’ te zeggen en weet zich soms gedragen door de
overtuiging dat een ander (hij of zij) in de pregnante zin van het woord deel uitmaakt
van zijn diepste intimiteit en een stuk van zijn eigen leven is.
‘Van biologie naar cultuur’, onder deze geslaagde titel heeft Jacques Ruffié de
manifestatie van het specifiek menselijke getypeerd5. Voorbij de definitief
gerealiseerde hominisatie komt nu de geleidelijke humanisatie, de stapsgewijze
ontplooiïng van sinds de aanvang geboden mogelijkheden, de gestage opgang naar
de rijpe gestalte ervan in het volwassen en geslaagde individu en de nog vollediger
dimensie van geweten en vrijheid binnen een solidaire mensheid.
Dat is dus de mens: een primaat in wie het aangeborene steeds meer door het
verworvene wordt afgelost. Laat mij dit specifiek karakter nog illustreren aan de
hand van een viertal waarneembare, op elkaar betrokken en met elkaar in
wisselwerking tredende kenmerken: 's mensen opgerichte houding, zijn hersenen,
handen en taal. Alle vier bepalen zij een aantal prestaties van een verassende
originaliteit: stuk voor stuk markeren zij het overschrijden van een ‘drempel’ en zijn
de uitdrukking van een afgetekende ‘antropologische breuk’.

De opgerichte gang en zijn vele consequenties
De samenhang tussen 's mensen opgerichte gang en tal van andere specifieke
ontwikkelingen is zelfs voor leken tamelijk doorzichtig. Om te beginnen maakt de
opgerichte gang de voorste ledematen vrij en wordt de mens een ‘handige’ primaat,
een ‘maker’. Ten gevolge daarvan heeft het aangezicht geen (louter) instrumentele
rol meer te spelen en komt het ter beschikking van mimiek en gelaatsuitdrukking.
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De opgerichte houding neemt bovendien de ‘grendel’ weg die een uitbreiding van
de schedelinhoud in de weg stond, en maakt de uitbreiding mogelijk van de
voorhersenen en de hersenschors. Tenslotte kan, dank zij de opgerichte houding het
strottenhoofd een lagere positie innemen en kan zich een stemapparaat ontwikkelen,
dat een voorwaarde is voor het bestaan van taal.
Heel die samenhang vatte Leroi-Gourhan graag samen in de lapidaire zin: ‘De
trotse sapiens is met de voeten begonnen’. We gaan hier niet uitweiden over de
omstandigheden en anatomisch-functionele condities die tot de opgerichte gang
hebben geleid. Zeggen we slechts dat het een oud en duur bevochten voorrecht is,
dat onze soort zelfs nog niet helemaal in haar evolutiegeschiedenis heeft verwerkt.
Daarvan getuigen vele kleinere kwalen waarmee de mensheid is behept: discale
hernia's (breuken van de kraakbeenschijf in het kniegewricht), platvoeten, artroses
en osteofyten (abnormale ‘verbeningen’ van zachte weefsels om een ontstoken
gewricht), allerlei verzakkingen (van organen), meniscuspijnen, aangeboren
heupluxaties (waarbij de kop van het dijbeen geheel of ten dele buiten de kom van
het heupgewricht zit), verstuikingen, verzwikkingen, spataders, aambeien... Ons
interesseert veel meer de antropologische betekenis van de (verworven) nieuwe wijze
van staan en voortbewegen. Het is een wankel en voortdurend bedreigd evenwicht,
dat slechts behouden kan worden dank zij de beweging zelf of een volgehouden
spanning van het opgerichte lichaam. De opgerichte houding stelt nl. heel wat anders
voor dan ontspannen rust of stabiliteit: de ‘vooruitgang’ behelst geenszins een zekerder
maar veeleer een riskanter houding. De eigenlijke vooruitgang bestaat in een
onafhankelijker ‘stellingname’ t.a.v. de buitenwereld, een groeiend vermogen tot
zelfstandig contact met - en beheersing van - de omgeving.
Te weinig beseft men hoeveel ‘gezicht’ en ‘uitdrukking’ de opgerichte houding
verleent aan de ontmoeting tussen man en vrouw; hoe zij elke vorm van contact
personaliseert en spiritualiseert. De streling van blik en hand, het oplichten van de
glimlach worden mogelijk dank zij de opgerichte houding. De intieme seksuele
omgang verwerft een radicaal nieuwe kwaliteit vanaf het moment dat man en vrouw
elkaar hun gelaat aanbieden en met elkaar woorden wisselen: de op elkaar afgestemde,
door wederzijdse begeerte aangetrokken erogene zone's raken betrokken in de
ontmoeting tussen twee wezens die, met de warmte van hun fysieke omhelzing, ook
de glimlach van hun ‘ziel’, het licht van hun blik, de tederheid van hun verbale
expressie en het topje
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van hun bewustzijn met elkaar kunnen delen. Het is nl. zo dat seksualiteit en
voortplanting, uitwisseling van genetisch materiaal en contact tussen individuen, in
het dierenrijk zeer uiteenlopende vormen hebben aangenomen: van de uitwendige
bevruchting en het kuit schieten van de vissen tot de verschillende vormen van bronst
en paring van andere diersoorten. De ‘antropologische breuk’ betekent dat de
voortplanting van de menselijke soort op een ander niveau wordt getild: blikken,
woorden, kussen en strelingen maken dat de voortplanting zich voortaan voltrekt in
de gemeenschap van twee personen.

Nog meer specifiek menselijks
Met een, op het eerste gezicht banale draaiing van de lichaamsas is in feite een
verregaande antropologische breuk gemoeid. Die breuk uit zich op nog pregnanter
wijze in tal van specifiek menselijke ontwikkelingen: de enorme uitbreiding van de
hersenen, de vormgeving van het aangezicht, het ontstaan van taal en een manuele
vaardigheid, die in kiem heel onze technologische evolutie bevat. Vanaf de eerste,
uit een rivierbedding opgeraapte en grof bewerkte kei tot en met onze meest
gesofistikeerde computers en de kunstmatige intelligentie die zich voor het einde
van de eeuw aandient, is het functionele gebruiksvoorwerp sinds altijd de uitdrukking
geweest van het project dat de mens voor ogen staat. Het biologische wordt steeds
meer met het culturele verrijkt, het aangeborene door het verworvene afgelost, wat
met een teruggang van het instinctieve gepaard gaat.
De antropologische breuk en menselijke originaliteit uiten zich ook in de
opmerkelijk vertraagde foetale ontwikkeling van het mensenkind: na 40 weken (iets
langer dan de draagtijd van de mensapen) mondt de menselijke zwangerschap uit in
de geboorte van een kind dat - vergeleken met het jong van de mensapen - veel
minder ver ontwikkeld is. De menselijke baby is tot geen enkele eigen activiteit in
staat en kan zich met name niet eens (in tegenstelling met apenjongen) aan zijn
moeder vastklemmen: de enige parate reflex is die van het zuigen. Bij de geboorte
stelt het hersenvolume van de baby slechts 25% van het uiteindelijke volume voor,
terwijl het chimpanseejong ter wereld komt met 60% van het uiteindelijk
hersenvolume. Er is een goede reden voor dit opvallend verschil, de onmogelijkheid
nl. om de menselijke zwangerschap langer dan de feitelijke draagtijd aan hetzelfde
groeiritme te laten doorgaan: de toegenomen hersenomvang van de foetus zou het
uitstoten van de foetus verhinderen. Een fysiologische
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noodzaak maakt dat het kind in een staat van prematuriteit moet geboren worden.
De laatste 10 weken van de zwangerschap moet de foetusgroei zelfs afgeremd worden
vanwege de ruimtelijke beperkingen die de baarmoederhals aan het baringsproces
oplegt. In een staat van prematuriteit geboren, verkeert het kind ongetwijfeld in een
toestand van groter en langduriger afhankelijkheid. Maar het zou een vergissing zijn
in die hulpeloosheid enige vorm van handicap te zien. Voor de menselijke soort is
het integendeel een unieke kans. Uit organische noodzaak bevindt het kind zich in
optimale voorwaarden om - juist dank zij zijn structurele afhankelijkheid - volop te
profiteren van het cultureel milieu en de voortgezette opvoeding, die het ‘verworvene’
zullen bewerken dat voor deze biologische soort karakteristiek is.
Ook in dit opzicht speelt het nieuwe bouwplan een betekenisvolle rol: de opgerichte
houding maakte het opstijgen mogelijk van de spenen van het wijfjesdier naar de
borsten op het bovenlichaam van de vrouw. Dientengevolge voedt de zuigeling zich
onder de ogen van zijn moeder en wordt zijn sluimerende persoonlijkheid gewekt
door het veelvuldige contact ‘van aangezicht tot aangezicht’. De ‘voortgezette
opvoeding’ begint met zogen. Hominisatie en opgerichte gang: een draaiing van de
lichaamsas, die binnen de evoluerende biologische wereld een copernicaanse
omwenteling heeft teweeggebracht om de opkomst en ontwikkeling van het menselijke
in het animale mogelijk te maken.

De vraag naar zin en toekomst
Wat heeft wetenschap ons bijgebracht? Vooreerst dat het ‘menselijk avontuur’ zeer
oud is. Voorbereid in de loop van op zijn minst 3 miljard jaar biologische evolutie,
en ergens in Oost-Afrika ontloken naar het einde toe van het Tertiair, strekt het
menselijk avontuur zich uit over een periode van ongeveer 4 miljoen jaar. Vervolgens
bleek het hele proces op zijn minst een feitelijke richting of ‘zin’ te vertonen. Het
verliep nl. in de zin van een progressieve ‘vrijmaking’ van de dwang van de omgeving,
het aangeborene en instinctieve én een even progressieve ontwikkeling van de
hersenen, het bewustzijn en de creatieve activiteit. Kortom, in de zin van een biologie
die stap voor stap uitdrukkelijker culturele dimensies verwierf. En heel die
wordingsdrang van de stof in het universum, mét het persoonlijk gezicht dat zij
verwierf en op alsmaar geprononceerder wijze vertoont, zou zonder betekenis zijn,
incoherent, aberrant, letterlijk monsterachtig, onlees-
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baar, niet te ontcijferen, gewoon non-sens, onzin? Het antwoord op die vraag laat ik
aan jullie over.
Natuurlijk kan men zich blijven afvragen welke factoren en omstandigheden dat
avontuur mogelijk hebben gemaakt. Toeval, noodzaak, spontane organisatie (van de
materie), teleonomie, een scheppende intentie... zijn beurtelings ingeroepen om recht
te doen aan het volstrekt nieuwe dat in de loop van de evolutie bij herhaling te
voorschijn gekomen is. In een recent artikel6 toonde Duquesne de la Vinelle aan hoe
wetenschappelijke verklaringen van cybernetische aard zich tot op de drempel van
de metafysica begeven, zonder die nochtans te overschrijden. Wie weet? Zwanger
van zin en in staat tot een project, zijn het universum en de mens die het bewoont en
fatsoeneert misschien zelf het object van een intentie? Die hypothese kan niet op
empirische gronden weerlegd worden, maar zij ontsnapt aan de wetenschap en gaat
verder dan de vraag die mij vandaag werd gesteld.
En de toekomst van het menselijk avontuur? Daaromtrent kan ik slechts hernemen
wat hier voortdurend ter sprake kwam: met de verschijning van de mens, het
bewustzijn en de geest werd de evolutie grotendeels onttrokken aan de louter
fysico-chemische krachten die haar voordien hadden gestuurd. De weerslag van 's
mensen hoog ontwikkelde wetenschap en technologie op de wereld die hij bewoont
en op zijn eigen soort maakt hem steeds meer tot meester aan boord, in toenemende
mate verantwoordelijk voor de toekomst van de planeet. Daarvan beginnen wij ons
pas bewust te worden. Of het nu gaat om tal van ecologische problemen (behoud of
herstel van ecosystemen, zure regen, de ozonlaag, de watervervuiling...), telkens en
telkens weer zullen onze keuzen, beslissingen en gedragingen het toekomstige profiel
van de planeet en de menselijke soort bepalen.
Vijf miljoen jaar ‘blinde’ evolutie waren nodig om de hominisatie, de verschijning
van de mens, tot een goed einde te brengen. Het komt er nu op aan de ingezette koers
op lucide wijze voort te zetten om de humanisatie ervan te doen slagen, om te
behoeden wat Albert Jacquard de ‘humanitude’ heeft genoemd: ‘De wetenschap kan
de draagster zijn van leven en van dood. Wij zullen de moed moeten hebben om niet
elke macht die zij ons verleent, ook in feite te gebruiken’7. Een recent manifest,
opgesteld door een twintigtal Franstalige onderzoekers (uit een brede waaier van
disciplines) stelde: ‘Wij geloven dat de luciditeit voorrang moet hebben op de
efficaciteit, de richting op de snelheid; dat de reflectie moet voorafgaan aan het
project veeleer dan de innovatie te volgen; dat deze reflectie van filosofische aard
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is alvorens van technische aard te zijn; en dat ze een kwestie is van transdisciplinair
overleg en van openheid naar alle medeburgers’.

Een doordenkertje
Als amateur-archeoloog nodig ik jullie uit tot een bezoek aan de tempels van Angkor
Vat en Borobodoer in Zuidoost Azië en de megalieten van Stonehenge in
Groot-Brittanië en Barnenez in Bretagne. Die soms duizenden jaren oude, kolossale
monumenten zijn ‘nutteloze werken’ zonder enige rechtvaardiging vanuit de zorg
om de overleving. Dertig en vijftig eeuwen voor de bouw van de eerste kathedralen,
liet de ‘primitieve’ mens, van alle kanten door kosmische en externe machten
bedreigd, zich toch niet in beslag nemen door de onmiddellijke realiteit van de zorg
om voedsel en kleding, om ziekte en gezondheid. Voor zichzelf trok hij schamele
behuizingen op, waarvan we de povere resten terugvinden. Maar aan zijn goden
wijdde hij, ten koste van onvoorstelbare inspanningen, die duurzame monumenten
van steen en graniet. Verre van zich eerst met het noodzakelijke in te laten, overstijgt
de primitieve mens de ‘realiteit’ en wordt theoloog: ‘Door de mens op te halen naar
méér dan hemzelf, hebben de goden die hij zich verbeeldde uit de mens meer dan
hemzelf gehaald. Zij hebben zijn vermogens vertienvoudigd, de kracht van zijn
handen evengoed als de ideeën van zijn hoofd. En, aan deze zonderlinge primaat
verleenden zij de status van architect, ingenieur en filosoof. Zo is nu eenmaal de
geest gemaakt: van een grote onbevredigdheid met zichzelf, verbonden met een grote
verwachting van een ander dan zichzelf’ (France Quéré)8. Onbevredigdheid en
verwachting... die dubbele bewogenheid houdt wel degelijk rechtstreeks verband
met een project, en met het gedurfde en bewuste voornemen om het begonnen
avontuur voort te zetten.

Eindnoten:
1 Voor een beknopte voorstelling en evaluatie van de tentoonstelling cfr. E. de Smet, Lucy in the
sky with diamonds. Paleoantropologie in Brussel, in Streven, januari 1991, pp. 369-370.
2 Hubert Reeves, L'heure de s'enivrer, Seuil, Paris, 1986.
3 Voor een uitvoeriger behandeling van J. Monods Le hasard et la nécessité en de kritiek van
Chr. de Duve. cfr. H. Jans, De onwaarschijnlijke Mens I, in Streven, juli 1972, pp. 956-966 en
De onwaarschijnlijke Mens II, in Streven, augustus-september 1972, pp. 1094-1104.
4 Over de belangrijke opgravingen en ontdekkingen van Olduvai en Turkana cfr. P. Overhage,
Oost-Afrika, knekelhuis van de prehistorie, in Streven, april 1979, pp. 617-626.
5 Jacques Ruffié, De la biologie à la culture, Flammarion, Paris, 1976.
6 Louis Duquesne de la Vinelle, Le problème de l'improbable en cosmologie et dans les sciences
de l'evolution, in Rev. Quest. Scient., 1990, 161 (1), pp. 3-30.
7 Albert Jacquard, Cinq milliards d'hommes dans un vitraux. Seuil, Paris, 1988.
8 France Quéré, La Croix - L'Evénement, 1989.
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De Mexicanidad van Octavio Paz
Guy Posson
Octavio Paz, Mexicaans dichter, essayist en polemist (o 1914), kreeg vorig jaar de
Nobelprijs voor ‘zijn hartstochtelijk oeuvre dat oog heeft voor wijde horizonten en
dat doordrenkt is van een sensuele intelligentie en integer humanisme’. In het Spaans
luidt dat: su humanismo íntegra Paz' ‘integrale humanisme’ is onlosmakelijk
verbonden met zijn heimwee naar de verloren ‘heelheid’. De Mexicaanse auteur
geeft in dit interview1 aan welke existentiële en intellectuele componenten zijn
wereldvisie hebben beïnvloed.

Carlos Fuentes noemde u onlangs in een interview met El País ‘zoon van
Mexico, broer van Latijns-Amerika, stiefzoon van Spanje en stiefzoon van
Frankrijk, Engeland en Italië, graaggeziene gast van Japan en Indië,
bastaard van de Verenigde Staten, zoals wij allemaal’. Is dat niet wat veel?
Te veel. Als je zoveel zegt, zeg je eigenlijk niets. Wat hij in feite wil zeggen is, dat
ik een Mexicaans schrijver van het einde van de 20e eeuw ben. Dat kan wellicht van
veel schrijvers worden gezegd. Carlos is erg grootmoedig2.

Ik wil het even met u hebben over uw afkomst: die is erg gemengd.
Nou, heel Mexico is ‘gemengd’. Ik wil mijn leven niet vertellen alsof het de
geschiedenis van mijn land is, maar - en ik hoop dat het geen narcisme van me is er is wel een essentiële gelijkenis: ik voel me een typische Mexicaan. Mijn familie
langs vaderskant is erg oud, met een erg belangrijk inheems element, ondanks onze
blauwe ogen! Daarnaast heb je het Spaanse deel: de eerste Paz kwam wellicht al in
de 16e eeuw met Cortés in Mexico aan, of kort daarna. Daarom is mijn familie nauw
verbonden met de geschiedenis van West-
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Mexico, met de staat Jalisco (die veel Mexicaanse schrijvers heeft voortgebracht,
Juan José Arreola, Juan Rulfo, Mariano Azuela, Agustín Yáñez e.a.).
Via mijn moeder ben ik afkomstig van Zuid-Andalusië, nog zo'n ‘gemengde’
streek: er woonden Arabieren, Romeinen, Grieken, joden en Gothen. Die hebben
weer een heel ander ‘mengsel’ opgeleverd. Vanuit biografisch standpunt ben ik dus
een beetje een resumé van de wereldgeschiedenis.

Daar kwam bij dat uw familie ideologisch nogal verdeeld was.
Ideologisch is niet het juiste woord. Kijk, zoals in alle families van die tijd, waren
de vrouwen katholiek en de mannen, liberaal. Maar die liberalen waren wel blij dat
hun vrouwen voor hen gingen bidden in de kerk.

Zat u niet op een college van de broeders maristen?
Van de broeders van La Salle, Franse paters. Dus kwam bij de Spaanse invloed (via
mijn moeder) en de Mexicaanse, inheemse en liberale invloed (via mijn vader), ook
nog de invloed van Frankrijk. Ze waren thuis erg afrancesados, francofiel, zoals de
hele burgerij op het einde van de vorige eeuw. Er werd bij ons veel Frans gesproken
en de eerste boeken die ik las waren Spaanse klassieken en Franse romans, gedichten
en filosofieboeken.
Daarbij kwam. op de achtergrond, de onafgebroken aanwezigheid van de Verenigde
Staten. In mijn familie hebben ze altijd aan politiek gedaan: mijn francofiele
grootvader vocht tegen de Fransen die in 1863 Maximiliaan van Oostenrijk op de
Mexicaanse keizerstroon wilden zetten. Dat leek wel een burgeroorlog tussen Fransen:
Victor Hugo bijvoorbeeld stond aan onze kant... Mijn vader heeft actief deelgenomen
aan de Mexicaanse Revolutie (1910-1918); hij was de vertegenwoordiger van generaal
Zapata in de VS en verbleef er later als balling. Wij voegden ons daar bij hem en
daardoor ben ik een van de weinige Mexicaanse schrijvers die al als kind Amerikaanse
invloeden onderging. José Vasconcelos was in hetzelfde geval: als kind ging hij naar
een Noordamerikaanse school en daar moest hij minstens even goed presteren als
de Amerikaanse kinderen, of zelfs beter. Zoals hij heb ik als kind in Los Angeles
zowel de convivencia (het samenleven) als de competencia (de wedijver) met de
Amerikanen meegemaakt.
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Uw familie identificeerde zich helemaal met het Zapatisme. Waar staat dat
woord voor?
Wel, de Mexicaanse revolutie van 1910 was op de eerste plaats een democratische
revolutie. Mexico wilde het liberale verlichte despotisme van Porfirio Díaz
afschudden: die was in 1876 aan de macht gekomen, maar zijn liberale principes
waren mettertijd versteend tot een dictatoriale Verlichtingsideologie. En ons land
wilde die vervangen door een authentieke democratie en daarin zijn we nu nog altijd
niet geslaagd. Ik word het niet moe telkens weer te herhalen dat Mexico een integrale
democratie nodig heeft.
Tegelijk met de omwenteling in het centrum en het noorden van het land, waren
er ook boerenopstanden in het zuiden, met name hier heel dicht bij, in de staat
Morelos. En toen stond er een inheems leider op (hij was een mesties, maar voelde
zich vooral inheems): Emiliano Zapata. Hij verpersoonlijkte de oeroude drang van
de Mexicaanse boeren, die hun land terug wilden.
Het Zapatisme heeft veel weg van de jacqueries, de boerenopstanden tijdens de
Europese godsdienstoorlogen. Aan de basis daarvan ligt ook de utopische droom van
de Gouden Eeuw, van het primordiale dorp, waar de mensen samen de grond
bewerken, waar ze leven zonder ruzie te maken, waar ze produceren wat ze
verbruiken, waar ze geen rijkdommen opstapelen, enzovoort.

Terug naar uw schooltijd: de broeders van La Salle moeten niet erg opgezet
zijn geweest met het resultaat van hun inspanningen, want u verliet het
college bezield door wat u zelf een soort ‘strijdbaar anti-deïsme’ noemt.
Bij de oud-leerlingen van de jezuïeten, de maristen en de lasallisten stel je
weerspannigheid vast: hun scholen brengen rebelsheid voort. Want wat wij doen,
doen wij om de evenknie te worden van onze leraars en tegelijk om ze in het zand
te doen bijten, om ze belachelijk te maken.

Toch hebt u geen universitaire studies gedaan: u bent autodidact.
Inderdaad, de schrijvers van mijn generatie zijn de laatste die geen academici zijn.
De moderne Europese, Noordamerikaanse en Zuid-Amerikaanse literaturen zijn
gemaakt buiten de universiteit. Sindsdien is de situatie grondig veranderd: sinds het
midden van de 20e eeuw domineert de universiteit het literaire leven. Dat lijkt me
gevaarlijk, want het kan leiden tot een soort scholastiek.
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Ik heb inderdaad gemerkt dat er hier academische structuren bestaan die
veel macht hebben in het literaire wereldje.
Ik ben van oordeel dat een schrijver levenservaring moet hebben. In mijn jonge jaren
was ik journalist3 en daaraan heb ik veel te danken, want journalistiek is een goede
leerschool voor schrijvers: ik ben erdoor gestaald. Daarna heb ik meer ongewone
beroepen uitgeoefend: ik was bankbediende (ik moest biljetten tellen!), ik dubde
films en later ben ik diplomaat geworden. Daarvan heb ik veel geleerd, want de
diplomatie, zeker op het lagere echelon waar ik bijna mijn hele carrière heb
doorgebracht, geeft je de kans om vreemde landen te leren kennen, maar vooral om
je onder de gewone mensen te begeven. Dat is een ervaring die je in de klas niet
opdoet.

De belangrijkste literaire invloed die u voor de oorlog onderging was die
van de Spaanse Generación del '27.
Hebt u het over 20e eeuwse literatuur? Dan is het antwoord: nee. Kijk eens: ik las
met veel bewondering het werk van Spaanse dichters van die generatie, zoals Jorge
Guillén en Luis Cernuda; Rafael Alberti en García Lorca maakten ook veel indruk
op me. Maar in die tijd ontdekte ik ook de grote dichters van Latijns-Amerika, en
speciaal de Mexicanen: de Chilenen Pablo Neruda en Vicente Huidobro, de Argentijn
Jorge Luis Borges, de Peruaan César Vallejo en de Mexicanen Carlos Pellicer, Xavier
Villaurrutia en José Gorostiza, die mij erg beïnvloedden. Daarnaast las ik veel Franse
literatuur; in die tijd waren het proza van Paul Valéry en de gedichten van Gérard
de Nerval van fundamenteel belang voor mij.
Daarbij kwam vanuit Angelsaksische hoek de belangrijke invloed van T.S. Eliot.
In de jaren veertig leidde ik een weekblad Taller en daarin publiceerde ik de eerste
Spaanse bloemlezing van zijn gedichten. Hij was volstrekt onbekend in de
Spaanstalige wereld en iets minder onbekend in Frankrijk.

U heeft erg veel vertalingen gemaakt, niet?
Tja, en daarmee heb ik alleen maar - zonder dat ik het wist - het voorbeeld van Ezra
Pound gevolgd en dat van Borges, die o.m. Henri Michaux, Faulkner en Chesterton
heeft vertaald. Weinig mensen weten dat.

Uw eerste dichtbundel dateert uit 1933...
Ja, een nietig, ‘naïef’ boekje4!
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U werd beïnvloed door de Duitse cultuur via de Spaanse Revista de Occidente.
Nou, Ortega y Gasset maakte veel indruk op me, niet zozeer door wát hij schreef,
maar wel door de manier waarop hij schreef. Een filosoof kan je beïnvloeden door
zijn eigen ideeën of door zijn methode. Dank zij hem maakte ik kennis met Husserl;
die lazen we ook op school, omdat ik een leraar had die zijn werk kende. Daarna
kwamen Heidegger, Scheler en de rest.

Was het Ortega niet die u zei: ‘Zet je aan het denken...’
Precies.

‘... voor je handelt’.
Neenee, dat zit anders in elkaar. In die tijd bestonden de Rencontres Internationales
de Genève al, waar men zoals u weet beroemde sprekers uitnodigt, en minder
beroemde mensen vraagt om met de sprekers te komen discussiëren. Ortega had niet
veel succes bij het publiek maar ik kreeg de gelegenheid om lang met hem te praten.
Toen hij hoorde dat ik gedichten schreef, zei hij: ‘Hou daarmee op, want literatuur
is een failliete boel. De Fransen hebben dat nog niet door en zij blijven hun literatuur
produceren’. Hij had ongelijk, want op dat moment waren de Amerikanen (en anderen)
bezig heel goede poëzie en romans te schrijven. Wat hij me zei was dit: ‘Zet je aan
het denken en vergeet al het overige!’ En ‘het overige’ was onder meer de literatuur.

Die raadgeving van Ortega doet me denken aan uw talrijke uitspraken over
het ontbreken van kritische geest in Latijns-Amerika.
Wel, ik heb zijn raad gevolgd en heb me aan het denken gezet; ik weet niet of wat
ik heb bedacht goed of slecht is. Mijn kritiek op de afwezigheid van kritiek in
Latijns-Amerika is natuurlijk maar ten dele terecht: er zijn hier natuurlijk enkele
uitstekende critici geweest: Alfonso Reyes, Borges en nog een paar andere. Maar
een echte traditie van kritisch denken, zoals die bestaat in Duitsland, Groot-Brittannië
en Frankrijk, hebben we niet.

En waaraan ligt dat dan?
Aan een historische lacune. Het hoogtepunt van de roman, de poëzie en het theater
in Spanje ligt in de 16e en de 17e eeuw. Het denken is daar niet bij, hoewel op
datzelfde moment de Europeanen daar vol-
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op aan toe zijn, met Descartes bijvoorbeeld en later de filosofische revolutie van de
17e en de revolutie van de kritische geest in de 18e eeuw. Spanje blijft er onberoerd
bij, omdat dat land verstikt werd door de theologie. Jullie Vlamingen weten dat beter
dan ik, want jullie hebben in de 17e eeuw aan de lijve ondervonden wat de dictatuur
van de theologie betekent.

Bij ons is er inderdaad geen Verlichting geweest.
Daar zit het hem: de Spanjaarden zijn verbouwereerd als ik dat zeg en dan komen
ze aandraven met een paar namen van schrijvers uit de Verlichting (pater Feijóo5
bijvoorbeeld), maar dat waren zwakke figuren die de vergelijking met de coryfeeën
van Engelse, Franse of Duitse Verlichting niet kunnen doorstaan.

Wij hadden zelfs geen Feijóo...
Dat is een van de vele raakpunten tussen Vlaanderen en Mexico, naast enorme raciale
en historische verschillen. Beide landen hebben de Spaanse overheersing gekend,
die er naast dezelfde negatieve effecten ook enorme parallellen teweegbracht. Neem
nu een van de grootste verrassingen die ik mocht beleven: het theater van Michel de
Ghelderode. Was die Vlaming of Belg?

Hij was Franstalig, maar Vlaams van inborst.
Hij deed mij onmiddellijk denken aan een Spaanse auteur: Ramón del Valle-Inclán.
Die was ook excentrisch: hij behoorde niet tot de grote Castiliaanse traditie. Hij was
een Galiciër, een Kelt dus, een dichter die verdwaald was onder dat volk van theologen
en rationalisten die de Spanjaarden toch zijn.
Later ontdekte ik de schilderijen van James Ensor, één van de schilders van wie
ik het meest houd, meer bepaald dat buitengewone doek ‘De intocht van Christus te
Brussel’, en toen merkte ik hoe diep hij Diego Rivera had beïnvloed. ‘Invloed’ is
een woord waarmee je voorzichtig moet zijn, want er bestaat ook zoiets als
verwantschap, affiniteit, een gelijkaardige manier om de dingen aan te voelen, die
voortkomt uit een gemeenschappelijke geschiedenis.
Tussen Flandres6 en Mexico bestaan door hun gemeenschappelijke geschiedenis
dus affiniteiten, maar ook bepaalde gemeenschappelijke cultuur- en gevoelsvormen
die op een vreemde wijze naar Mexico zijn gekomen. De kunst van het feest,
bijvoorbeeld, die nauw verbonden is met de kunst van de dood. Ik herinner mij
levendig dat schitterende
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boek van Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen. De basisidee daarvan, dat luxe, kleur
en beweging, eng verbonden zijn met de aanwezigheid van de dood en het masker;
die idee is erg Vlaams, erg Spaans én erg Mexicaans.

De barokke uitbundigheid...
Precies. En het gaat nog iets verder: achter die barok steekt de oude, paradoxale
Vlaamse kracht die tegengestelde dingen kan samenbrengen: de exaltatie, de kermis
en terzelfdertijd de dood. Dichters vergissen zich daar zelden in. Toen ik Rimbaud
las, ontdekte ik bij hem een zin die ik later heb geciteerd omdat Rimbaud, zonder
zich ervan rekenschap te geven, de visuele ‘formule’ van die vreemde verwantschap
tussen Vlaanderen en Mexico geeft:
Este ídolo ojos negros y crin rubia
sin padres ni corte
más noble que la fábula
mexicana y flamenca
(Les Illuminations7).

Hij was een van de eersten die zich rekenschap gaf van die verbondenheid tussen
twee noties, het Vlaamse en het Mexicaanse.

Graag terug naar uw intellectuele Werdegang. Het marxisme heeft u
diepgaand gevormd. U heeft onlangs nog gezegd dat die mensen nog steeds
uw ‘natuurlijke gesprekspartners’ zijn.
Inderdaad, het marxisme is voor mij van fundamenteel belang geweest. Als je het
hebt over wat ik toen las, over mijn vorming dus...: dat was een voortdurende dialoog
met twee antagonisten: Marx en Nietzsche. En dat gesprek gaat verder, hoewel ik
het vaak met hen oneens ben omdat ik in hun beider denken verontrustende polen
ontdek.

Een totaal andere invloed was die van de Maya-kinderen aan wie u een tijd
lang les gaf.
Erg belangrijk, ja. Het waren overigens adolescenten. In de jaren dertig richtte de
staat enkele scholen voor arbeiderskinderen op. Samen met een vriend van me meldde
ik me aan als vrijwilliger en stichtte een school in Yucatán, in het zuiden van Mexico.
Ik ontdekte dat die kinderen heel slecht Spaans praatten. Zo besefte ik wat het
betekent, meertalig te zijn: die jongelui praatten thuis immers Maya (dat probleem
stelt zich toch ook erg scherp in België, niet?). Ik was ervan
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overtuigd dat we bezig waren een misdaad te begaan door het Spaans op te dringen
aan de inheemse cultuur.

Ik wou het eerst nog hebben over uw bezoek aan Spanje in 1937. Wat heeft
dat beroemde congres van antifascistische schrijvers in Valencia en Madrid
voor u betekend?
Ik liep erg hoog op met de Spaanse Republiek. De Spaanse Burgeroorlog heeft me
allereerst in contact gebracht met belangrijke schrijvers, zoals André Malraux en
Stephen Spender; ik raakte erg bevriend met Pablo Neruda en met César Vallejo,
met Luis Cernuda, Rafael Alberti, José Bergamín en Antonio Machado. En toch was
niet de kennismaking met die schrijvers het belangrijkste, maar wel dat ik naar het
Spaanse volk leerde te kijken, dat ik met die jonge soldaten mocht samenleven. Ik
maakte mij vaak los van het intellectuele wereldje en ging de straat op om met de
mensen praten. Op die manier maakte ik veel vrienden die me het Spaanse volk
leerden kennen.

Op artistiek vlak verzette u zich toen al tegen het socialistisch realisme dat
ettelijke deelnemers aan het congres predikten?
De moeilijkheden die ik ondervond lagen op het intellectuele en het esthetische vlak.
Ik weigerde te geloven dat literatuur een wapen moest zijn. Kunst kan uitdrukking
geven aan de ideeën van de schrijver: de Divina Commedia geeft een
politiek-historische visie weer, maar het is geen propagandistisch geschrift. Enkele
van de dichters van toen beschouwden literatuur als een wapen in de politieke strijd.
Ik was daar radicaal tegen, omdat de kunstenaar dan een onderhorige wordt.
Daar leerde ik voor de eerste keer de communisten en de totalitaire
wereldbeschouwing wantrouwen: terzelfdertijd onderging ik, op het hoogtepunt van
Stalins glorie, de invloed van het stalinisme. Gelukkig duurde dat niet lang, want
enkele jaren later brak ik definitief met de communisten, maar mensen die ik
bewonderde bleven erdoor besmet: Neruda, Alberti, Aragon...

Na de oorlog kreeg u een Guggenheim-schrijversbeurs en dat betekende
voor u de ontdekking van de Verenigde Staten.
Ik had naar het front gewild, maar dat hebben ze me uit mijn hoofd gepraat en dus
ging ik terug naar Mexico. Daar stichtte ik El hijo pródigo, een literair magazine8,
de eerste vrucht van mijn passie om Mexico te zuiveren van provincialisme, om de
vensters op de wereld
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open te gooien. Ik kreeg toen inderdaad die beurs en zo leerde ik de Amerikanen van
een andere kant kennen (als kind had ik al in de VS gewoond), in oorlogstijd, in de
laatste jaren van Roosevelt en de eerste van Truman. Dat heeft op mij een stempel
gedrukt.
Ik vat het zo samen: de houding van een Mexicaan tegenover de VS is
noodzakelijkerwijs tegenstrijdig. Wij zijn buren en er is in het verleden onrecht tegen
ons begaan. Maar de Amerikanen zijn bewonderenswaardig, want ondanks hun
enorme gebreken zijn zij een democratisch volk, dat me de essentiële les van de
democratie heeft geleerd.
Ik leerde hun schrijvers kennen: mijn belangrijkste ontdekking waren Ezra Pound
(die toen niet bepaald in een geur van heiligheid stond omdat hij had gecollaboreerd
met de fascisten) en dichters die diepe wortels hadden in het Amerikaanse leven:
Williams Carlos Williams en E.E. Cummings, met wie ik erg bevriend raakte, en
Wallace Stevens die ik erg bewonderde. Maar ook het contact met de gewone
Amerikanen maakte veel indruk op mij.

In Parijs9 kwam u in contact met het surrealisme dat voor u van zo groot
belang is geweest...
... En dat ik al had leren kennen in Mexico. Surrealistische schilderijen heb ik voor
de eerste keer gezien in New York, toen ik op weg was naar Spanje. Later, tijdens
de Spaanse Burgeroorlog, zag ik in Parijs een tentoonstelling met werken van Max
Ernst die een diepe indruk op mij maakten. Later leerde ik in Mexico heel wat
surrealisten kennen die daar hun toevlucht hadden gezocht: mijn goede vriend de
dichter Benjamin Péret, de Engelse schilderes Eleonora Carrington en politieke
vluchtelingen die in surrealistische kringen verkeerden, zoals de Russische
socialistische journalist en schrijver Victor Serge, die ook een goede vriend van me
was. Dat alles bereidde mij voor op het surrealisme. Serge was de eerste die mij
voorlas uit het werk van Henri Michaux, van wie we samen enkele gedichten
vertaalden.
In Parijs stelde Péret me voor aan Breton en we raakten erg bevriend met de
surrealisten. Mijn activiteit met hen was tangentieel, om het zo maar eens te zeggen.
Van de ene kant voelde ik me helemaal één met hen, hoewel die periode het
hoogtepunt van het existentialisme en van zijn boegbeeld Sartre was. Hem heb ik
altijd aangevoeld als een dubbelzinnig figuur. Mijn grote bewondering gold de
surrealisten, die onwrikbaar bleven geloven in vrijheid, liefde en poëzie.
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U hebt wel eens gezegd dat het surrealisme een antwoord was op de
mislukking van de enige godsdienst van het Westen, het christendom.
Breton zou furieus zijn als hij mij hoorde zeggen dat in het surrealisme religieuze
elementen steken. Laten we die elementen dus ‘sacraal’ noemen: de surrealisten
trachtten een weg naar het heilige te vinden die niet die van de religie is. In die zin
is het de ‘andere’ religie van het Westen, omdat het de voortzetting is van de
Romantiek en van de filosofie van de analogie. Als je kijkt naar de gnostische sekten
of de neo-platoonse occultistische sekten uit de Oudheid en de Kabbala, dan zie je
van daar een lijn lopen, over de Renaissance (met Bruno, Campanella en Cornelius
Agrippa) naar de 17e eeuw.
Sor Juana Inés de la Cruz, pater Kircher en de jezuïeten waren besmet met dat
occultisme, dat hermetisme. Die hermetische stroming, die essentieel is in onze
cultuur, geniet veel belangstelling in de 18e eeuw en verbindt zich in de 19e met het
socialisme. De idee dat het universum samenhang heeft, dat alles spreekt, dat alles
taal is, dat macro- en microcosmos niet los staan van elkaar, dat zijn oeroude ideeën
die in onze eeuw nog altijd opgeld doen, zoals de Renaissancemens Campanella in
de beweging van de ‘gemeenschap der sterren’ het voorbeeld ziet van de ‘goede
maatschappij’, van de Stad van de Mens. Dat kosmologische mysticisme greep me
erg aan en ik ben van oordeel dat het surrealisme de laatste, poëtische, expressie was
van dat soort ideologieën. Wat mij in het surrealisme bleef boeien wat het feit dat,
terwijl Sartre het had over engagement in de literatuur, de surrealisten praatten over
‘compromisloze poëzie’. Poëzie sluit geen compromissen, noch met macht noch met
de werkelijkheid.

U had nooit veel op met hun theorie van de écriture automatique.
Ik zei u al dat ik een wat ambigue verhouding met hen had. Ik kwam tot het
surrealisme op het moment dat het, vanuit het esthetische oogpunt, maar niet vanuit
het morele, op zijn retour was. Ik heb nooit geloofd dat de automatische schriftuur
het probleem van de inspiratie kon oplossen. Dat is een te simplistische en vooral
naïeve opvatting. In feite betekent inspiratie altijd: aanwezigheid van irrationele,
duistere, onbenoemde krachten, én berekening.

In El arco y la lira schrijft u dat, als een dichter zijn woorden vindt, die al
in hem zitten.
In feite is inspiratie niet wat in de schrijver zit, maar dat wat buiten hem is en waartoe
hij toenadering zoekt. Ik schrijf een woord op en
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dat woord brengt me naar een ander, zodat er altijd een soort (uit-) vinding is en
terzelfdertijd een zoeken. In dat vinden en dat zoeken speelt de rede (de berekening)
een rol, maar ook de inspiratie, of, anders gezegd, de spontaneïteit, de inval, het
toeval. Bijvoorbeeld: in het rijm van een gedicht steekt een dosis toeval, spel, want
zonder dat zou er geen gedicht bestaan. De surrealisten waren felle tegenstanders
van het rijm, maar dat was een vergissing, want ook het rijm moet die dualiteit
‘spontaneïteit-berekening’ weerspiegelen.

In een van de laatste hoofdstukken van De boog en de lier zegt u dat poëzie
maken betekent: terugkeren naar het Zijn, niet: opnieuw te Zijn, maar
teruggaan naar het Zijn.
In die tijd stond ik erg onder de invloed van de moderne filosofie. Ik vond de ideeën
van Valéry over de poésie pure schandaleus; hij meende dat poëzie een louter
retorische oefening is en dat zij niet een betekenis uitdrukt, maar de gelukzaligheid,
de perfectie van de factuur, van het maken. Natuurlijk is er zonder factuur geen
diepgang: betekenis en vorm versmelten, maar ik geloof dat vormen betekenis hebben.
Het is buitengewoon eigenaardig dat elk gedicht iets anders zegt: een gedicht van
Homerus zegt iets anders dan een van Ronsard of van Goethe. En mijn bedoeling bij
het schrijven van dat boek was, te vinden wat al die gedichten gemeen hebben, wat
ze eenstemmig zeggen.

In uw woorden beluister ik een duidelijke nostalgie naar een fundamentele
harmonie die altijd buiten bereik blijft maar waar de dichter in elk gedicht
naar streeft, in een eeuwige pendelbeweging van encuentro y desencuentro
(ontmoeten en mislopen).
Maar dat is precies de bestemming van de mens. Poëzie is la cifra del hombre, het
geheim/schrift van en over de mens, een onophoudelijk zoeken dat geen zoeken is,
maar una invención, een (uit-)vinden. De mens vindt zichzelf steeds opnieuw uit daarin had Heidegger gelijk - en vraagt steeds naar zichzelf.

Voor De Boog en de Lier had u al El laberinto de la soledad gepubliceerd.
In 1950, ja. Het labyrint van de eenzaamheid is zowat de andere kant van El arco y
la lira. Alle boeken die een mens schrijft hebben te maken met zijn levensverhaal
en trachten te antwoorden op hoogst persoonlijke vragen die hij zich stelt. El arco
was een poging om te ant-
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woorden op de vraag: waarom ben ik dichter; El laberinto tracht een ander raadsel
te ontsluieren: waarom ben ik Mexicaan? Wat betekent ‘Mexico’, als woord en als
werkelijkheid?
Kijk: ik kom uit Mixcoac, een dorp dat nu een naamloos deel van Mexico-stad
lijkt. Maar als je wat dieper graaft, ontdek je er nog oude families, oude
gemeenschappen, plekjes van vroeger. Overal in Mexico, maar speciaal in de
hoofdstad, bedekt het allermodernste ternauwernood het alleroudste. Ik stel in beide
belang. Ik weet het wel: Mexico moderniseert zich en dat hoort zo. Maar om die
beweging in goede banen te houden, zouden de Mexicanen wat vaker naar het oosten
moeten kijken, want daar - in Indië, Japan en nu in China10 - zijn pogingen
ondernomen om te moderniseren en tegelijk het beste van de traditie te bewaren. En
hun methoden zijn minder pijnlijk dan de onze. Het heeft geen zin om ze te kopiëren
(in de geschiedenis zijn alle kopieën funest geweest!) maar om van ze te leren.

Dat was één aspect van de inbreng van Indië in uw denken, maar er zijn er
nog andere geweest, op het gebied van de kunst en de filosofie bijvoorbeeld.
Zeker. Na mijn Europese ervaringen, die erg belangrijk waren, ben ik naar Indië
gegaan, waar ik een boel invloeden onderging. Ik ben er getrouwd - dat is natuurlijk
fundamenteel - maar ik heb er ook de indrukwekkende kunst ontdekt van een
beschaving die ik nauwelijks kende. Ik wist met mijn verstand dat er andere civilisaties
bestonden - dat bewustzijn is eigen aan de moderne mens, maar in het bijzonder aan
de Mexicanen, die uit eigen ervaring in hun eigen land een beschaving kennen die
in puin ligt maar toch nog levenskracht blijkt te hebben, vooral bij het gewone volk.
Dat is ook zo voor Indië: ik werd betoverd door die wereld vol kleuren, klanken,
harmonieën en waanzin van het Indische volksleven, door de enorme verscheidenheid,
van noord tot zuid aan landschappen, mensentypes, talen, godsdiensten (het
hindoeïsme is een verzameling van talrijke religieuze belevingsvormen). Maar het
diepst troffen mij de heilige boeken van het boeddhisme. Die ontdekking was voor
mij essentieel.

Vorig jaar publiceerde u een studie over Sor Juana Inés de la Cruz, die een
grote rol heeft gespeeld in de literaire en intellectuele geschiedenis van
Mexico. Het boek heeft als titel Las trampas de la fe (de valstrikken van
het geloof). Een paradoxale titel...
Goed dat u over haar begint. Kijk, we hebben het al gehad over de
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polen waartussen Mexico leeft: Spanje, Europa, de VS, Nietzsche, Marx, later ook
nog het Oosten, tenminste voor wat mijn persoonlijke evolutie betreft. Voor Mexico
komt daar nog de fundamentele dualiteit tussen de precolombiaanse wereld en wat
la Nueva España heette, dat wil zeggen het koloniale Mexico (van de 16e tot de 18e
eeuw).

U hebt vaak gezegd dat Mexico het meest Spaanse land van Zuid-Amerika
is...
... Maar ook het meest Indiaanse. Dat is de Mexicaanse paradox. Het meest Spaanse,
omdat bij ons (en in Peru) de Spaanse cultuur zich in haar volheid heeft ontwikkeld
en zich het best heeft geuit. De Peruaanse kunst uit die periode is schitterend, maar
de grote figuur van de 17e eeuw in Latijns-Amerika en in heel Amerika
(Noord-Amerika inbegrepen!) is Sor Juana Inés de la Cruz11.
Zij is een essentieel auteur; zij heeft me van kindsbeen af geïnteresseerd. Flaubert
heeft ooit gezegd: ‘Madame Bovary, c'est moi!’. Ik zeg niet: ‘Sor Juana, dat ben ik!’,
hoezeer ik haar ook bewonder, omdat dat nogal ingebeeld zou klinken. Ik zeg wél
dat zij een spiegel is, een model van wat een 20e eeuwse Mexicaans dichter zou
moeten zijn.
Sor Juana schreef Primer sueño, een kosmologisch gedicht, waarin zij in barokke,
gongoristische verzen de opgang van de ziel naar de sterrenwereld beschrijft. Daar
wil de ziel tot kennis komen maar dat lukt haar niet: Sor Juana beschrijft dus de tot
mislukken gedoemde poging om tot inzicht te komen. Kennis blijft een droom. Primer
sueño is dus uitzonderlijk modern: het is het laatste barokke gedicht uit de
wereldliteratuur, maar terzelfdertijd is het een modern gedicht, want het geeft een
voorsmaak van wat de poëzie van het laatste kwart van de 19e eeuw zou zijn: het
lijkt sterk op symbolistische poëzie.
Ook Sor Juana's leven was buitengewoon interessant. Het was nooit haar bedoeling
om in opstand te komen tegen de kerkelijke overheid, maar aan het einde van haar
leven kon ze niet anders. Zij moest al haar boeken verkopen. Zij was het eerste
slachtoffer van de intellectuele onverdraagzaamheid in Mexico, in haar geval van
de kerk.

Ze rebelleerde dus tegen het geloof, maar ze onderwierp zich ook?
Jazeker. Ze was tenslotte moniale; ze had een grote bibliotheek maar ze verkocht al
haar boeken en haar wetenschappelijke instrumenten. Met haar bloed onderschreef
ze de verzaking aan de profane letteren. Ze wijdde zich van dan af volledig aan het
religieuze leven: dat was de eis van haar biechtvader en van de kerkelijke autoriteiten.
Die ver-
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oordeling hield pas twee jaar later op, met haar dood.
Het leven van Sor Juana is dus uitgelopen op een zware nederlaag. Mijn boek heet
De valstrikken van het geloof omdat zij zelf een bijdrage daartoe leverde: haar geloof
brengt haar ertoe zichzelf een nederlaag toe te brengen! Dat is ook in onze eeuw
gebeurd, bijvoorbeeld in Rusland: vele oudgediende revolutionairen hebben hun
eigen vonnis getekend en zo hun beulen een handje geholpen. Vandaar de titel van
mijn boek: het drama van Sor Juana is een buitengewoon moderne tragedie.
Ik heb steeds proza (het werk van alle dag) gecombineerd met spel, in de betekenis
die stierenvechters aan dat woord geven: een dodelijk spel waarin we het beste van
onszelf kunnen verliezen, ik bedoel: poëzie. Wat sommigen overbodig lijkt is voor
mij het belangrijkste. Ik ben bezig met een bundel gedichten waarvan ik er één wil
voorlezen.

Prima, want poëzie lezen lijkt mij beter dan erover te praten.
De gedichten die ik nu aan het schrijven ben, aan het einde van mijn leven, zijn een
poging om de poëzie van mijn jeugd weer op te roepen. Antes del comienzo (voor
het begin) is een beetje autobiografisch:
Ruidos confusos, claridad incierta.

Verwarde geluiden, weifelend licht.

Otro día comienza.

Een nieuwe dag begint.

Es un cuarto en penumbra

Het is een kamer in schemer

y dos cuerpos tendidos.

en twee uitgestrekte lichamen.

En mi frente me pierdo

Over mijn voorhoofd dool ik

en un llano sin nadie.

door een lege vlakte.

Ya las horas afilan sus navajas.

Reeds slijpen de uren hun lemmer.

Pero a mi lado tú respiras;

Maar jij ademt aan mijn zijde;

entrañable y remota

vertederend en ver

fluyes y no te mueves.

vloei ie roerloos.

Inaccesible si te pienso,

Onbereikbaar, ondenkbaar,

con los ojos te palpo,

jou betast ik met mijn ogen,

te miro con las manos.

jou bekijk ik met mijn handen.

Los sueños nos separan

Onze dromen scheiden ons

y la sangre nos junta:

en het bloed verenigt ons:

somos un río de latidos.

wij zijn een rivier van hartslagen.

Bajo tus párpados madura

Onder jouw oogleden rijpt

la semilla del sol.

het zaadje van de zon.
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El mundo

De wereld

no es real todavía,

is nog niet werkelijk.

el tiempo duda:

de tijd twijfelt:

sólo es cierto

alleen de warmte van jouw huid

el calor de tu piel.

is zeker.

En tu respiración escucho

In jouw ademhaling beluister ik

la marea del sei,

het getij van het zijn.

la sílaba olvidada del Comienzo.

de vergeten lettergreep van het Begin.
(Arbol adentro, 141-14212)
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Je vindt in dit gedicht het thema van de liefde, van de vriendschap en van de poëzie,
van het samenleven van de mens met zijns gelijken en met alle mensen op aarde. En
een gedicht is een poging om die vergeten lettergreep van het begin weer in
herinnering te brengen, om het alleroudste in de mens te heroveren.

Onlangs verschenen van O. Paz
Het vuur van iedere dag. Gedichten, keuze en vertaling van K. Michel,
Meulenhoff, Amsterdam, 1990, 76 pp., BF. 530.
Het onbekende zelf. Fernando Pessoa, vertaald door Willem Brugmans, nawoord
van August Willemsen, Plantage/Gerards en Schreurs, Leiden, 1990 (1e uitgave,
1986), BF. 400.
Volgende werken van O. Paz zijn herdrukt: Zonnesteen (poëzie), De kinderen
van het slijk (essay), De boog en de lier (essay, zeer slecht vertaald!) en
Wolkenvelden (essays), alle bij Meulenhoff te Amsterdam; Het labyrint der
eenzaamheid (essay) bij De Arbeiderspers.

Eindnoten:
1 Dit artikel is een verkorte weergave van het interview gemaakt in juli 1985 voor Wie schrijft
die blijft, het literaire programma van de BRT. Het werd uitgezonden op 14 mei 1986.
2 Deze uitspraak dateert van voor het beruchte artikel in het tijdschrift Vuelta (nr. 139, juni 1988),
waarvan O. Paz directeur is: daarin veegt de subdirector Enrique Krauze de vloer aan met
Fuentes, die geen ‘echte Mexicaan’ zou zijn.
3 Van 1938 tot 1940, bij El Popular, de krant van de Mexicaanse vakbonden, waarvoor hij
politieke commentaren schreef. Het Ribbentrop-Molotow pakt deed Paz afhaken.
4 Luna silvestre; Paz gebruikt het Franse woord om zijn eersteling te karakteriseren.
5 Fray Benito Jerónimo Feijóo y Montenegro (1676-1764). Spaans Benedictijn, die krachtig de
bijgelovige onwetendheid van zijn wereldse en geestelijke Spaanse tijdgenoten aanviel. Hij
werd ook wel de ‘Spaanse Voltaire’ genoemd.
6 Een amusante contaminatie van O. Paz tussen Flandes en ‘Vlaanderen’.
7 Enfance, I: ‘Cette idole, yeux noirs et crin jaune, sans parents ni cour, plus noble que la fable,
mexicaine et flamande; son domaine, azur et verdure insolents, court sur les plages nommées,
par des vagues sans vaisseaux, de noms férocement grecs, slaves, celtiques’.
8 Van dit tijdschrift verschenen in 1943 zeven nummers. Het was niet het eerste dat O. Paz stichtte.
Al op 17-jarige leeftijd was hij medestichter en directeur van Barandal, en in 1933 stichtte hij
Cuadernos del Valle de México, waarin een fragment van Joyces Ulysses verscheen.
9 Na elk sexenio (de zesjarige ambtstermijn van de Mexicaanse presidenten) wordt een groot deel
van het diplomatieke personeel vervangen door medestanders van de nieuwe president. Zo
kwam ook O. Paz in de diplomatie terecht.
10 Het China van voor het Tienanmenplein!
11 Juana Inés de Asbaje y Ramírez, Sor Juana Inés de la Cruz (1648-95). In 1669 trad zij in bij de
Hiëronymieten. Primer sueño, een gedicht van 975 regels, schreef zij in 1680 of 1681.
12 Barcelona, Seix Barral, 1987. Vertaling: Stefaan van den Bremt.
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Een politieke oplossing
De minderheden in Europa (II)
Rafael Muñoz Palacios
In een eerste artikel heb ik enkele vragen gesteld omtrent het statuut en de politieke
macht van de minderheden1. De documenten die ik ter sprake bracht, het Arferapport
en het Stauffenbergrapport, herhaalden de rechten van de minderheden en kondigden
een handvest aan. Ook de Commissie Clarae van de Europese Raad heeft na talrijke
besprekingen met de commissies van het Europees Parlement een handvest uitgegeven
samen met een conventie en de lidstaten gevraagd ze te ondertekenen en ze zo kracht
van wet te geven. Het komt echter de staten toe de rechten van de minderheden op
hun territorium te doen eerbiedigen. De geciteerde teksten verwijzen impliciet of
expliciet naar andere documenten van de Raad van Europa of van het Europees
Parlement. Op basis daarvan wil ik een politiek voorstel schetsen voor de oplossing
van het minderhedenprobleem in Europa. Dit voorstel wil het probleem van de rechten
van de minderheden grondig aanpakken, vooral de oorzaak ervan. Mijn stelling is
dat de minderheden een politieke entiteit moeten vormen en als zodanig participeren
aan de macht op zijn minst voorzover het hun eigen belangen betreft.
De grond van het probleem van de minderheden is dat ze geen politieke
medezeggenschap hebben, omdat ze een minderheid zijn. Elke oplossing die zich
beperkt tot het formuleren van rechten, levert de minderheden over aan de ‘goede
wil’ van de staten. Dit wil niet zeggen dat een herhaalde formulering van die rechten
door de grote Europese organisaties geen morele en vormende uitwerking heeft. Als
evenwel de rechten van de minderheden alleen maar geproclameerd worden en zijzelf
niet deelnemen aan de besluitvorming, dan kunnen die rechten wel omgezet worden
in theoretische begrippen, maar blij-
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ven de universele rechten van de mens, die alle mensen tot gelijkgerechtigde politieke
individuen maken, dode letter. Welnu, het eerste recht dat de minderheden opeisen
is juist het zelfbeschikkingsrecht.

Het zelfbeschikkingsrecht van de minderheden
Alle minderheden zijn ervan overtuigd dat het zelfbeschikkingsrecht uitdrukt wat ze
verlangen en eisen. Ze gebruiken die term met of zonder de instemming van de staten,
met of zonder de bedoeling te streven naar afscheiding. Met zelfbeschikkingsrecht
bedoelt men op de eerste plaats te kunnen beschikken over politieke rechten, maar
ook over culturele en economische, m.a.w. over een volledige politieke controle.
Het zelfbeschikkingsrecht beoogt op de eerste plaats bevrijding van vreemde
machten. Men treft die term aan in de wetteksten uit de periode van de dekolonisatie,
toen het geopolitieke beeld van de wereld zich wijzigde. Op grond van het
zelfbeschikkingsrecht willen de minderheden staatssoevereiniteit verkrijgen, want
het ‘volk’ is de hoogste autoriteit van elke staat en geeft hem zijn legitimiteit. Via
het zelfbeschikkingsrecht kan een volk zijn onafhankelijkheid verwerven, relaties
aanknopen met een andere onafhankelijke staat of er zich in laten opnemen, m.a.w.
een politiek statuut verkrijgen waarin het het best vertegenwoordigd is of meent te
zijn. Sommige auteurs zijn van oordeel dat de eis van zelfbeschikking niet zonder
meer samenvalt met de eis een eigen staat te vormen of zich af te scheiden.
Een regering moet diegenen vertegenwoordigen waarover ze regeert. Een
discriminatie tussen de volkeren binnen één en dezelfde staat ondermijnt die
vertegenwoordiging. In dat geval kunnen die volkeren een beroep doen op het
zelfbeschikkingsrecht en dat ontkracht het argument van de territoriale soevereiniteit.

Het zelfbeschikkingsrecht in de documenten van de UNO
De lidstaten die het Handvest van de UNO hebben goedgekeurd, hebben zich ertoe
verplicht het zelfbeschikkingsrecht te eerbiedigen. In 1960 gebruikte de Algemene
Vergadering van de UNO de formule ‘alle volkeren’ en gaf zodoende een algemeen
karakter aan het zelfbeschikkingsrecht. Tegenwoordig wordt dat recht algemeen
aanvaard en erkend. Een dergelijke universaliteit is overigens eigen aan elk do-
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cument dat betrekking heeft op de rechten van de mens. Sommigen menen zelfs dat
het deel uitmaakt van het ‘jus cogens’. Met betrekking tot het zelfbeschikkingsrecht
baseerde de UNO zich op de juridische schikkingen van de 19e eeuw die betrekking
hadden op ‘naties’ die omgevormd waren tot staten. De Staat-Natie of Staat die maar
één nationaliteit omvatte met een etnische en culturele homogeniteit, was om zo te
zeggen de ideale staat. De politieke leer beschouwde die staatsvorm als het meest
geschikt voor de democratie.
De verdragen van de UNO omtrent de burgerlijke en economische rechten brachten
een discussie op gang omtrent het begrip ‘volk’, het subject van het
zelfbeschikkingsrecht. De discussie gaat over de vraag of de minderheden, zoals ze
bedoeld zijn in art. 7 van het verdrag over de burgerrechten, deel uitmaken van de
‘volkeren’ die vermeld worden in art. 1 van hetzelfde verdrag. Gaat het hier alleen
over onderdrukte volkeren of ook over soevereine staten; over delen van eenzelfde
volk of van eenzelfde natie? Men vraagt zich ook af of het zelfbeschikkingsrecht
werkelijk een mensenrecht is.
Voor de UNO-commissie van de mensenrechten en voor de voorzitter van de
werkgroep verantwoordelijk voor het bovengenoemde verdrag, is het volk het subject
van het zelfbeschikkingsrecht van art. 1, terwijl art. 27 betrekking heeft op
minderheden waarvoor het enkele specifieke rechten gevrijwaard wil zien. Volgens
deze interpretatie maakt het verdrag een onderscheid tussen ‘volk’ en ‘minderheid’.
Anderen interpreteren die tekst op een andere wijze. In het licht van de beperkingen
die art. 27 maakt, zou het overdreven zijn te stellen dat er een verband bestaat tussen
minderheden en volkeren. Maar, ook in deze opvatting wordt het zelfbeschikkingsrecht
van de minderheden niet uitgesloten. Hoe zou men immers kunnen stellen dat een
volk recht heeft op zelfbeschikking als men datzelfde recht aan een deel ervan ontzegt?
Dat deel zou dan over minder rechten beschikken dan het geheel.

Zelfbeschikkingsrecht, mensenrecht
In de loop van het debat hebben sommigen beweerd dat het zelfbeschikkingsrecht
van de volkeren dat in het Handvest van de Verenigde Naties reeds erkend was, geen
mensenrecht is en daarom niet thuishoort in documenten betreffende de
mensenrechten. Anderen waren van oordeel dat het een conditio sine qua non is om
volledig te kunnen genieten van de mensenrechten, een voorwaarde die moet
voorafgaan
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aan alle andere beschikkingen van het Handvest in verband met de mensenrechten.
Voor Ramscharan is het zelfbeschikkingsrecht, zowel individueel als collectief
beschouwd, een mensenrecht om dezelfde redenen als die welke ten grondslag liggen
van artikel 21 van de Universele Verklaring van de Mensenrechten. Interessant in
dit verband is ook de visie van de roomskatholieke kerk.
Voor Paus Paulus VI is het zelfbeschikkingsrecht een essentieel element van de
vrede. In het kader van het recht op ontwikkeling maakt het deel uit van het legitieme
recht op autonomie, d.i. op burgerlijke en politieke onafhankelijkheid en van het
recht op bevrijding van alle vreemde overheersing2. Voor Paus Johannes-Paulus II
is het zelfbeschikkingsrecht een mensenrecht dat precies moet geformuleerd worden
en vrij moet zijn van iedere vorm van etnische discriminatie. Johannes-Paulus II is
ook van mening dat het zelfbeschikkingsrecht een recht is dat toekomt aan de ‘natie’,
die hij beschouwt als een gemeenschap van mensen waarvan de eenheid vooral
bepaald wordt door haar cultuur. Volgens hem bestaat de natie door en voor haar
cultuur, die tevens de basis van haar soevereiniteit is3.
Toen de documenten m.b.t. het zelfbeschikkingsrecht in de UNO ter sprake kwamen
en, vooral, toen dit recht gekoppeld werd aan dat van de minderheden, spraken enkele
staten de vrees uit dat die documenten secessies in de hand zouden werken. Zij
vreesden met name dat de territoriale integriteit en soevereiniteit zou worden aangetast
als de minderheden hun zelfbeschikkingsrecht zouden opeisen. Art. 25 van het
Handvest over de toekenning van de onafhankelijkheid aan kolonies sluit in feite het
recht op secessie uit. Enkele landen vreesden namelijk dat de minderheden in hun
land zich zouden beroepen op art. 1 van dit Handvest. Alle documenten die de
gelijkheid van alle volkeren bevestigen en het zelfbeschikkingsrecht vermelden,
geven nochtans expliciet of impliciet te kennen dat ze geen acties willen steunen die
de verbrokkeling in de hand werken, schade berokkenen aan de territoriale integriteit
of de politieke eenheid bedreigen van de onafhankelijke staten waarvan de regering
de hele bevolking vertegenwoordigt. Meer nog, ze kennen de staat het recht toe om
elke actie te onderdrukken die de nationale eenheid of de territoriale integriteit schaadt.
Veel besluiten van de Algemene Vergadering van de UNO weerspiegelen de
‘Verklaring van de principes van het internationaal recht omtrent de vredelievende
betrekkingen en de samenwerking tussen de staten’, die in overeenstemming met het
Handvest van de UNO stelt dat elke poging om de nationale eenheid of ter-
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ritoriale integriteit te verbreken indruist tegen de geest van het Handvest. Toch
spreken het Handvest en andere documenten zich duidelijk uit ten voordele van de
onafhankelijkheid van de kolonies.
Het eerste en belangrijkste besluit is: de rechten van de volkeren werden bepaald
maar niet het subject dat die rechten kan genieten, nl. het begrip ‘volk’. De uitdrukking
‘volkerenrecht’ opent de weg naar een evaluatie van de politieke systemen en tilt de
verlangens van de volkeren op tot rechten van de mens en van de gemeenschap.
M.a.w. de uitdrukking ‘volkerenrecht’ kan dienst doen als een paradigma waar men
zich naar kan richten.
Als men het volkerenrecht toepast op wat er ten slotte de belangrijkste exponent
van is, het zelfbeschikkingsrecht, dan blijkt dat het in feite slechts een woord is
gebleven zonder uitwerking. In werkelijkheid zijn de staten de belangrijkste
gesprekspartners van de UNO, zoals ook van andere internationale instanties.
Bovendien zijn het de staten die ertoe verplicht worden te zorgen dat die rechten
worden toegepast. Die nemen dan ook de nodige voorzorgen om zichzelf te
beschermen. Het is derhalve moeilijk de bovenbedoelde ‘rechten van de volkeren’
om te vormen tot authentieke rechten die in feite erkend en toegepast worden.
Anderzijds worden de volkeren voor wat hun rechten betreft in het internationaal
recht geassimileerd met de volledige bevolkingsgroep van de staat wiens regering
er voor moet zorgen dat de wetten binnen die staat worden toegepast.
Het is duidelijk dat de normen die betrekking hebben op de rechten van de
minderheden beperkt zijn. Ze kunnen niet beletten dat ze geassimileerd of geïntegreerd
worden, wat overigens hun bestaan en identiteit in gevaar zou brengen. Om de
minderheden te beschermen en hun rechten te vrijwaren mag men tegenwoordig niet
vertrekken vanuit het zelfbeschikkingsrecht, wel vanuit de normen die betrekking
hebben op de fundamentele rechten van de menselijke persoon. In de praktijk van
het internationaal recht worden meer en meer partijen aanvaard die onderscheiden
zijn van de soevereine staten. Niettemin heeft de UNO, zoals men terecht heeft
opgemerkt, de bestaande staten gesanctioneerd en het recht op secessie om praktische
reden uitgesteld.

Een politiek model
Arendt Lijphart heeft een politiek model ontwikkeld om de democratie in verdeelde
maatschappijen te redden. Sterk verdeelde maat-
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schappijen kunnen immers niet democratisch zijn4. Zijn politico-democratisch model
moet minderheden in staat stellen te participeren aan de macht. Met een uitdrukking
van Johannes Althuis (17e eeuw) spreekt A. Lijphart van een ‘coassociatieve
democratie’. De belangrijkste kenmerken ervan zijn: medezeggenschap in de
uitoefening van de macht dank zij een coalitie; autonomie; stemrecht voor de
minderheid; evenredigheid.
De medezeggenschap van alle groepen in de uitoefening van de macht wordt
verzekerd door een coalitie waarin de leiders van de belangrijkste en duidelijkst
identificeerbare groepen van de maatschappij vertegenwoordigd zijn. In de
democratische gemeenschappen die bestuurd worden volgens de ‘majority rule’, is
het de meerderheid die de macht uitoefent, terwijl de rest van de bevolking, die de
oppositie vormt, ervan uitgesloten is. Zo een systeem is slechts echt democratisch
als de scheidingslijn tussen meerderheid en minderheid soepel is, dit betekent, als
alle groepen door middel van verkiezingen de kans hebben om de uitvoerende macht
in handen te krijgen, m.a.w. als er een afwisseling tussen meerderheid en minderheid
mogelijk is. Als de scheidingslijn onveranderlijk is, blijft de minderheid steeds
uitgesloten van de macht. Hiermee is gezegd dat het eerste en belangrijkste kenmerk
van de democratie erin bestaat medezeggenschap te garanderen bij het nemen van
beslissingen. Het is zelfs duidelijk dat het enige echt democratisch systeem erin
bestaat dat iedereen deel kan uitmaken van de regering door middel van coalities,
waarin meerder-heids- en minderheidsgroepen op een min of meer permanente wijze
vertegenwoordigd zijn.
De autonomie van de minderheden moet het hun mogelijk maken hun eigen
problemen te regelen. Veel staten die het federaal politiek systeem aangenomen
hebben, geven zowel theoretisch als praktisch een hoge graad van autonomie aan de
minderheden. Het vetorecht van de minderheden zou maar effectief mogen zijn in
het geval dat hun fundamentele rechten op het spel staan. Het vetorecht is te
vergelijken met de norm die in de meeste democratieën bestaat: het kan aangewend
worden wanneer de eenvoudige meerderheid niet volstaat om de constitutie of een
fundamentele wet van een staat te wijzigen. Het is echter zeer moeilijk uit te maken
op welke soorten beslissingen het mag toegepast worden.
De evenredigheid, ten slotte, staat in sterk contrast met de democratieën waar de
‘majority rule’ van toepassing is. Toch zouden in de democratieën die het voorbeeld
van Westminster navolgen, de kies-
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districten niet ongelijk mogen zijn. De evenredige vertegenwoordiging is een logisch
verlengstuk van die idee toegepast op niet territoriale groepen. In de democratieën
die bestuurd worden door een meerderheid zouden de minderheden moeten
vertegenwoordigd zijn in de sociale diensten en in de commissies die de staatsfondsen
toekennen. Een evenredige vertegenwoordiging geeft een veilige garantie aan de
minderheden.
Dit model wordt tegenwoordig met succes in enkele landen toegepast. Naar mijn
oordeel kan het inspirerend werken bij het zoeken naar een oplossing voor het
probleem van de minderheden.
De documenten van de Europese instellingen verwoorden wat men ‘de Europese
politieke optie’ kan noemen, nl. de Europese eenheid tot stand te brengen en tevens
vast te houden aan de pluraliteit, linguïstisch, cultureel, enz. Het recht op
verscheidenheid, die de identiteit van de Europeanen en van Europa is, moet
onaantastbaar blijven. Die eenheid in de pluraliteit is mogelijk, want Europa bezit
een voldoende graad aan politieke homogeniteit: democratisch ideaal, respect voor
de persoon, verdraagzaamheid zijn sleutelelementen die de verscheidenheid
waarborgen. Alles wat het pluralisme van de talen en de culturen, van de eerbied
voor andere volksgroepen en van de erkenning van de minderheden bevordert dient
men positief in te schatten want het is een uiting van respect voor ieders identiteit
en vormt geen gevaar voor de eenheid althans zolang de staten de huidige grenzen
en soevereiniteit van de anderen aanvaarden.
De Europese documenten aangaande de minderheden gaan een stap verder dan
die van de UNO. Zij beperken er zich niet toe hun rechten te proclameren. Zij stellen
politieke oplossingen in het vooruitzicht, zo onder meer een politiek statuut voor de
minderheden dat hun meer politieke macht moet geven. Dit politiek model treft men
niet alleen aan in de documenten die uitdrukkelijk over het probleem van de
minderheden handelen maar ook in andere.

Het handvest van de commissie clarae van de Europese Raad
Het handvest dat door de commissie Clarae werd voorbereid heeft alleen betrekking
op ‘de minoritaire en regionale talen’. Daar het Handvest dat het Europees Parlement
in het vooruitzicht had gesteld nog een tijd op zich zou laten wachten, was het nodig
stelling te nemen t.o.v. het minderhedenprobleem. De Commissie Clarae heeft dit
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handvest dan ook willen bespoedigen.
Zoals gezegd, heeft dat handvest alleen betrekking op ‘de minoritaire en regionale
talen’. Het maakt geen onderscheid tussen dialecten en talen. De Commissie Clarae
wil ook niet een lijst opmaken van die talen. Ze vindt het nutteloos voor haar doel
en ook te moeilijk. Volgens één wetenschappelijke inventarisatie bestaan er 45
Europese talen, en volgens een andere 65. Met behulp van een aantal reglementen
verdedigt en beschermt het handvest de talen in hun privé en publiek gebruik op alle
niveaus en in alle omstandigheden. Juridisch gezien geeft het de individuen het
internationaal gewaarborgd recht hun eigen taal te bepalen en te gebruiken. Daar het
handvest er zich toe beperkt de taal te beschouwen als een cultureel feit en niet als
het uitdrukkingsmiddel van een bepaalde sociale of etnische groep, houdt het geen
rekening met politiek-sociale of etnische overwegingen i.v.m. de taal. Daarom gaat
het niet nader in op de rechten van de minderheden en spreekt het niet over het
netelige probleem van het bepalen van de graad van zelfstandigheid die aan de
minderheden moet worden gegeven. Het handvest wil ook het conflict aangaande
‘de nationale talen’ vermijden. Het benadert de verhouding tussen de nationale talen
van de staten en de andere talen die er gebruikt worden, niet in termen van
antagonisme, alternatieven of exclusieven, maar van complementariteit. Zo blijft het
handvest trouw aan de traditie die men in de documenten van de UNO en van de
andere Europese organismen aantreft, respecteert het de status quo van de staten en
houdt het geen rekening met de politieke betekenis van de nationale talen, nl. de
nationale eenheid en hegemonie door middel van één taal en een uniforme cultuur.
In het algemeen komen de nationale talen niet voort uit spontane bewegingen; ze
zijn, zoals de grenzen, het werk van de politiek.
De originaliteit van het handvest bestaat hierin: voor de praktische regelingen van
de verdediging en bevordering van de talen maakt het gebruik van de lokale of
regionale autoriteiten en geeft het hun een taak en verantwoordelijkheid. Vergeleken
met de voorgaande documenten steunt het vooral op het internationaal verdrag van
de UNO betreffende de burgerlijke en politieke rechten, op de Conventie over de
bescherming van de rechten van de mens, op de Slotakte van de Veiligheidsraad en
van de Europese samenwerking. Ook de bijdragen van het Europees Parlement
worden vermeld: het Arferapport, de voorbereiding van de Kuijpers- en
Stauffenbergrapporten omtrent het Europees recht van de etnische groepen.
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Het enige politieke element dat men in het Arferapport aantreft is de ‘autonomie’.
Het Stauffenbergrapport bevat interessante elementen voor een politiek model. Om
de draagwijdte ervan te schetsen behandel ik het samen met de Verklaring van
Bordeaux.
Stauffenberg rangschikt de volgende punten, alle met een sterk politieke inhoud,
bij de ‘communautaire rechten’:
- het recht van de minderheden om over een grondgebied te beschikken;
- het recht om politieke partijen en verenigingen op te richten met de bedoeling
te participeren aan het politieke leven van de staat;
- de kieswet mag niet zo opgesteld zijn dat een proportionele vertegenwoordiging
bij gemeentelijke, regionale of nationale verkiezingen onmogelijk is of belemmerd
wordt;
- administratieve autonomie in de gemeentelijke en regionale zones.
De Conferentie van de Europese ministers verantwoordelijk voor de lokale
groeperingen heeft te Lissabon (1977) geconstateerd, dat er in Europa een sterke
neiging tot decentralisatie te bespeuren valt en dat de politieke structuren veranderen
onder de druk van het regionalisme. Zoals de besluiten van het rapport van Lissabon
aantonen gaat de Europese integratie gepaard met een grotere autonomie van de
gewesten en de gemeenschappen. De regionalisatie bevordert de eenheid in de
verscheidenheid en is om veel redenen de voorwaarde voor de Europese eenheid; ze
garandeert de culturele verscheidenheid, ze decentraliseert de macht en de
administratie, ze verzekert de solidariteit en coördinatie van de basisgemeenschappen,
ze handhaaft de samenhorigheid en vormt het gepaste kader om de etnische en
culturele verschillen te onderkennen.
De Verklaring van Bordeaux herneemt al deze elementen en stelt als voorbeeld
federale staten, waarin een regionale structuur geen particularisme of gevaar van
nationale verbrokkeling betekent. Tenslotte, gaat het om een pleidooi voor een
regionale autonomie, die meer inhoudt dan de decentralisatie van de staat. Dat
veronderstelt de oprichting van een regionaal parlement dat verkozen wordt met
algemeen stemrecht, beslissingsmacht heeft, nauw samenwerkt met de
gemeenschappen, deelneemt in de beslissingen van de staat, vertegenwoordigd wordt
in de Europese instellingen, zodat iedereen wettig vertegenwoordigd is en kan
deelnemen aan de besluitvorming.
Alles schijnt erop te wijzen dat men in Europa moet zoeken naar een regionale
oplossing voor het probleem van de medezeggenschap
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van de minderheden in de politieke macht. Hierbij moet men er voor zorgen dat bij
de verdeling of schikking van het territorium rekening wordt gehouden met de
verschillen in de minderheden.

Besluit
Als men dit model trouw volgt beschikt men over een aangepast kader waarin het
probleem van de minderheden opgelost kan worden en waarin zij de voordelen
genieten die de Europese eenheid hun biedt. Dit model vermijdt ook het gebruik van
de term ‘volk’. Het zelfbeschikkingsrecht, als uitdrukking van de volksmacht, komt
tot uiting in de partijen van de minderheden, de regionale autonomie, de deelname
in alle machtsuitoefeningen. Voor Europa is de tijd gekomen om naast de politieke
eenheid ook werk te maken van de geopolitieke kaart en de regio's te doen
beantwoorden aan een eeuwenoude culturele en antropologische werkelijkheid, die
aan de oorsprong heeft gelegen van onophoudende conflicten of althans van een
diepgaande ontevredenheid.
Het Handvest van de Commissie Clarae, dat de linguïstische verscheidenheid
verdedigt die ze als een cultureel feit beschouwt, wil dat elke Europeaan zich thuis
voelt in Europa, dat de identiteit en de persoonlijkheid van elk individu geëerbiedigd
en verdedigd worden en dat de eenheid een feit wordt.

Eindnoten:
1 Dit is een herwerkte versie van het artikel Minorités en Europe, in Objectif Europe, nr. 8-9,
Été, 1990, pp. 4-14.
2 Zie encycliek Populorum Progressio, 1967, par. 6.
3 Zie Toespraak tot de UNESCO, 2 juni 1980, AAS, 72, 1980, par. 6.
4 Arendt Lijphart, Minority Rights. Autonomy and Power-Sharing, in World Minorities in the
Eighties, ed. Georgina Ashworth, 1980.
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Forum
De collectioneur
Karel Puype
Nog niet eens zo heel lang geleden vroeg een jurist me na de lectuur van een korte
literaire studie die ik hem had aanbevolen: ‘allemaal mooi, maar waartoe dient een
dergelijke tekst? Wat bezielt die auteur om een klein onderzoek naar deze of gene
schrijver te verrichten?’. Ik bleef hem toen het antwoord schuldig. Had ik dan Roland
Barthes moeten citeren: Il faut affirmer la jouissance du texte contre l'aplatissement
de la littérature à son simple agrément? Zou ik hem Le plaisir du texte durven cadeau
doen?
Bij het doornemen van Concurrences au monde1 van Paul Pelckmans stelt men
zich onwillekeurig diezelfde vraag. Waarom een studie over de aanwezigheid van
de figuur van de ‘collectionneur’ in de (hoofdzakelijk) Franse literatuurgeschiedenis?
Bij de aanvang van zijn essay verwijst Pelckmans vrijwel onmiddellijk naar het
verband tussen het fenomeen van de collectie en het ontstaan van het individualisme,
‘dont (les collections) seraient à la fois un passage à la limite et une compensation’
(p. 12). Wat ons met een overvloed aan illustraties zal worden duidelijk gemaakt.
Hij belooft ons bovendien aan te tonen dat schrijvers die het aandurfden om aan het
ietwat miskende personage van de ‘collectionneur’ in hun oeuvre de nodige aandacht
te besteden, nog niet eens zo'n slechte keuze maakten. Meteen het startsein voor een
130 bladzijden lange wandeling door drie eeuwen belleslettres, gaande van de
Caractères (1691) van Jean de la Bruyère tot Das Parfum (1985) van Patrick Süskind.
Of hoe een begeleide tocht door bekend terrein best boeiend kan zijn. Vreemd te
moeten vaststellen hoe ook onder deze onvermoede invalshoek alle groten weer de
revue passeren. Pelckmans beweert niet exhaustief te zijn en dit hoeft ook niet, het
aangereikte citatenmateriaal overtuigt zonder meer.
Via de eerste ‘antiquaires’ en ‘naturalistes’, bij wie we de oudste sporen van
‘galeries’ en ‘cabinets’ terugvinden en waar de verzameling louter in dienst lijkt te
staan van de persoonlijke uitstraling van de verzamelaar, komen we vrij vlug bij de
‘philosophes’ terecht. Dezen geven blijk van een min of meer grondig misprijzen
voor het nieuwe fenomeen dat als een exces van het individualisme moet worden
beschouwd. Het is echter veeleer om aan de vereenzaming die het individualisme
onvermijdelijk met zich meebracht, te ontsnappen dat de eerste verzamelaars hun
eigen wereldje, hun ‘Wunderkammer’, hun ‘cabinet naturaliste’ inrichtten.
Jean-Jacques Rousseau houdt het bij een herbarium, maar het surrogaat lijkt bij hem
soms alle belang te verliezen wanneer de hobby niet langer individueel wordt
beoefend. De eerste collectioneurs worden als sociaal gedevieerden aangezien en
zijn vaak het voorwerp van spotternijen. Pas bij het ontstaan van het Romantisme is
de verzamelaar min of meer ingeburgerd en duikt hij in meer positieve zin in de
literatuur op. Terwijl het herbarium van Jean-Jacques hem eerder per ongeluk toeliet
om een zeldzame keer uit zijn isolement te ontsnappen, wordt het ‘cabinet’ of de
collectie in de 19e eeuw het excuus bij uitstek om de ander (-e collectioneur) te
kunnen ontmoeten. Het
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semi-publieke karakter van deze vertrekken geeft aanleiding tot heel wat speculaties.
Een van de meest genietbare hoofdstukjes wijdt Pelckmans aan de ‘prestiges de
la chasse’, het ontstaan van de concurrentie, de echte passie voor het curiosum, de
jacht op het ontbrekende stuk die onvermijdelijk uitdraait op rivaliteit, die de auteur
dan weer in verband brengt met het mimetisme. Een enkele keer wordt ook aan het
verlangen verzaakt.
Auteurs als Louis Couperus en Georges Rodenbach signaleren dat de zucht naar
de verdwenen entourage wel eens kan leiden tot complete zinsverbijstering, bepaalde
‘collections’ verraden pathologische trekjes van de eigenaars, maar het is nog wachten
op Huysmans of Ghelderode - om er maar een paar te noemen - om het personage
van de verzamelaar op het voorplan te zien verschijnen. Paul Pelckmans verlaat de
19e eeuw met de vaststelling dat zich twee ‘silhouettes de collectionneur’ aftekenen:
de eerste is gedreven door de wil om de concurrentieslag van het leven te winnen,
terwijl de ander, die pas in het fin de siècle verschijnt, zich slechts wil hullen in een
imaginaire entourage.
Met beide ‘psycho-logiques’ wordt vanaf de tweede helft van de 20e eeuw komaf
gemaakt. In The Collector (1963) illustreert John Fowles het complete echec van het
levensproject van de verzamelaar wanneer deze na zijn overwinning op de
‘concurrentie’ zijn geliefde als het pronkstuk van zijn verzameling gaat beschouwen.
Voor Georges Pérec kan het personage van de collectioneur slechts positief zijn
wanneer hij ook de rol van zijn eigen vervalser speelt.
Vanaf de jaren vijftig ontwaart Pelckmans een tweede golf van het individualisme:
men heeft ontdekt dat het geluk eigenlijk binnen handbereik ligt op voorwaarde dat
men zich niet meer blindstaart op een enkel levensproject. Wispelturigheid en
ongedwongenheid vormen de grondslag van een nieuwe levenskunst ‘qui radicalise
le principe du bon plaisir en autorisant à le diversifier indéfiniment’ (p. 136). De
synthese van beide vormen van individualisme meent de auteur terug te vinden in
Das Parfum van Süskind. Het overzicht wordt tenslotte besloten met de vaststelling:
‘il aura fallu deux siècles pour que l'individu moderne se rende compte que
l'appropriation ne crée, pour qui s'est voulu autonome, qu'un lien irrémédiablement
superficiel’ (p. 140). Ondertussen werd al een flink parcours afgelegd, waarvan ik
hier slechts enkele etappes heb gesignaleerd. Zelf hield ik de beste herinneringen
over aan die boeiende reisweg. De eindbestemming (misschien was die niet eens zo
belangrijk...) loste niet meteen alle verwachtingen in. De ‘propositions’ blijven
tamelijk beperkt. Theoretische beschouwingen en illustratiemateriaal zijn misschien
te zeer verweven opdat de lezer door de bomen het bos nog zou zien. Concurrences
au monde is een mooie uitgave die echter - het moet mij van het hart - ontsierd wordt
door een teveel aan storende zetfouten, wat men bij de publikatie van een
wetenschappelijk werk toch dient te vermijden. Dat het fenomeen van de collectioneur
mede verantwoordelijk is geweest voor het ontstaan van enkele van de mooiste
bladzijden uit de moderne literatuurgeschiedenis, heeft Paul Pelckmans op een
overtuigende manier aangetoond en dergelijke gedurfde onderneming is op zich al
een hele verdienste.
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Verzuiling, neutraliteit en pluralisme een discussietekst uit gent
Ludo Abicht
Net als de eerder opgerichte ‘Club van Antwerpen’ is de Gentse Gespreksgroep
‘Ontmoetingen’ een forum waar intellectuelen uit christelijke en vrijzinnige hoek
elkaar in wederzijds respect informeren en ondervragen over maatschappelijke en
ethische problemen. De gespreksgroep (Leo Apostel, Gerda de Bock, Kris de Boel,
Bernard de Cock, Maurits Coppieters, Koen Raes, Guus Snijkers en Jef Turf) bestaat
uit academici, priesters, vormingswerkers en publicisten die zich zowel verzetten
tegen een in feite onmogelijke en ongewenste levensbeschouwelijke ‘neutraliteit’
als tegen het voortbestaan van de traditionele verzuiling die ten onrechte met
pluralisme wordt gelijkgesteld. Een werkelijk pluralisme is volgens hen slechts
mogelijk, wanneer elke burger en elke sociale groep zijn eigen levensbeschouwing
in alle vrijheid kan ontplooien én in voortdurende wisselwerking staat met alle andere
burgers en groepen in de samenleving. Waar de verzuiling in het verleden de eerste
voorwaarde moest garanderen, heeft dit samenlevingsmodel in feite elke vorm van
diepere interactie verhinderd en heeft daardoor tot een verschraling van de beschermde
overtuigingen geleid. Het is de auteurs van dit essay1 (onder de redactie van Maurits
Coppieters en Koen Raes) niet te doen om het verleden, waarin de verzuiling wellicht
een nuttige en noodzakelijke rol heeft gespeeld, maar om de toekomst van onze
Vlaamse en Europese maatschappij die zonder een effectieve ontzuiling geen echt
perspectief kan bieden.

Vanuit verscheidene en gemeenschappelijke bronnen
Dit ‘pluralistisch manifest’ bestaat uit drie delen: de uitgangspunten, de houding
tegenover de huidige verzuiling en een reeks voorstellen die tot de opheffing ervan
kunnen voeren. In de geest van de nagestreefde ‘open samenleving’ worden in het
eerste deel de christelijke en de vrijzinnige standpunten eerst naast elkaar geplaatst,
waarna de auteurs op zoek gaan naar een aantal gemeenschappelijke punten, van
waaruit kan worden verdergedacht: ‘De nieuwe Verlichting van humanisme en
christendom zal moeten uitgaan van een anderssoortige universaliteit dan de
dominerende westers- en mangerichte vormen van eenheidsdenken en verzuild
denken, van anderssoortige verschillen en opposities, van anderssoortige prioriteiten’.
De verschillen worden niet uit de weg gegaan, maar men komt tot de conclusie dat
er veel meer punten zijn van overeenkomst en dat die de basis moeten vormen voor
een noodzakelijk geworden dialoog.

Laten we slopen... om op te bouwen
Ook de kritiek op de verzuiling begint vanuit zuiver christelijke en zuiver vrijzinnige
optieken, die naast elkaar worden voorgesteld en die aantonen dat de bestaande
situatie voor elk van beide levensbeschouwingen, afzonderlijk beschouwd, schadelijk
is. Twee citaten:
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‘Juist omdat wij christen zijn en Kerk willen vormen, vinden wij dat de verzuiling,
zoals die feitelijk in Vlaanderen bestaat, principieel uit den boze is want
onevangelisch, en dat daarom wegen moeten gezocht worden om haar daadwerkelijk
af te breken’.
‘De verzuilde vrijzinnigheid schuwt het debat, juist omdat daarin onvermijdelijk
inhoudelijke meningsverschillen
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aan de oppervlakte zouden komen. Aldus verzuilt, ja versteent zij het
levensbeschouwelijke debat zélf’.
De kritiek wordt echter nog scherper wanneer christenen en vrijzinnigen haar
gemeenschappelijk formuleren. Alleen door de open confrontatie met
andersdenkenden kan de individuele stabiliteit én openheid versterkt worden en
neemt ook de persoonlijke verantwoordelijkheid voor de gekozen optie toe.
Dit geldt in nog grotere mate voor de maatschappij in haar geheel, waar de
bestaande verzuiling de rationele keuze voor de optimaal aan te wenden middelen
door ‘zuilenbelangen’ vertroebelt. Ook op het affectieve, het sociale en politieke
vlak is de bestaande toestand contraproduktief: ‘Als zoôn politikon, dat beseft en
aanvaardt dat de eigen wereldbeschouwing geen beslisssende machtsoverwinning
kán en mág boeken en tegelijk door een fundamentele solidariteit is verbonden met
de medemens, verwerpt de mens de verzuiling’.

Negen praktische voorstellen op weg naar een ontzuilde maatschappij
Uit de serene voorstelling en discussie van de verschillende uitgangspunten en
kritieken die al op zich een model van openheid en luisterbereidheid vormen, wordt
in het afsluitende deel getracht, een reeks concrete voorstellen te formuleren die de
aanzet kunnen vormen van een ontzuilingsproces. Deze voorstellen worden
geïnspireerd door een viertal aan de gang zijnde ontwikkelingen die in dezelfde
richting wijzen: de centrifugale tendenzen binnen de zuilmonopolies zelf, de
toenemende afbrokkeling van niet op vrijwilligheid gebaseerde loyauteiten, de
vervaging van het ideologisch project zelf binnen de zuilen en de groeiende invloed
van niet-zuilgebonden politieke partijen en sociale bewegingen. Een opsomming van
deze niet-exclusieve reeks voorstellen die in de tekst uitvoerig geargumenteerd
worden:
- een herziening van het schoolpact en het cultuurpact op basis van hun
oorspronkelijke intenties;
- het uitbouwen van de gemeenschapsschool vanuit het ganse onderwijsnet, in de
eerste plaats vertrekkend van de mogelijkheid om op plaatselijk vlak en thematisch
tot intensere samenwerkingsverbanden te komen;
- de versterking van de Bond van Vormings- en Ontwikkelingsorganisaties (BWO)
als niet-verzuilde koepel;
- de loskoppeling van partijpolitieke engagementen van andere (syndicale,
mutualistische, financiële enz.) loyauteiten;
- een daadwerkelijke depolitizering van alle benoemingen in openbare diensten;
- een geleidelijke vervanging van de staatssubsidies aan de bedienaren van de
erediensten (én aan de vrijzinnige dienstverleners) door een stelsel van belastingvrije
giften die tot een bepaald maximum zouden zijn geplaffoneerd;
- een overdracht van het beheer van de inrichtingen voor gezondheidszorg uit de
handen van de zuilen aan plaatselijke democratisch te controleren raden van artsen
en patiënten; dit gaat tevens gepaard met een geleidelijk opgaan van de ziekenfondsen
in de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeit;
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- de afschaffing van het statuut van ‘Meest Representatieve Vakorganisatie’ en
het recht van de arbeiders om zelf de lijsten samen te stellen van de kandidaten bij
syndicale verkiezingen;
- de voorrang van het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking over
het verzuilde ontwikkelingswerk.

Een discussieplatform of een actieplan?
De eerlijkheid en voor iedereen verstaanbare helderheid van deze illustratieve
voorstellen, toont ook meteen aan hoe moeilijk het zal zijn, om de overtuigende idee
van de ontzuiling in realiteit om te zetten. De auteurs zijn zich wel degelijk bewust
van de machtsfactor in
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het huidige Vlaanderen en dus van hun feitelijke machteloosheid als niet
gemandateerde vertegenwoordigers van de verschillende levensbeschouwingen. Dat
belet hen echter niet het probleem opnieuw en indringend ter sprake te brengen, in
de hoop dat dergelijke teksten in onderwijs- en vormingskringen tot een verruiming
van het debat kunnen bijdragen en, wellicht op lange termijn, tot een
mentaliteitswijziging die aan de gewenste verandering van de structuren zal moeten
voorafgaan. Alleen al daarom verdient dit pluralistisch manifest een zo groot
mogelijke lezerskring.

Wie was Louis Paul Boon?
Joris Gerits
Vorig jaar heeft Diny Schouten in Vrij Nederland (15/9/90) een hard oordeel
uitgesproken over de memoires van Tonny van der Horst, de tweede vrouw van
Victor van Vriesland. De recensente neemt het de schrijfster van Het huis aan de
Schiekade kwalijk dat ze onscrupuleus is in haar openbaringen van de fysiek van
haar man-literator en zij kan zich niet verzoenen met het feit dat niet de schrijver
maar ‘de al te bot-egoïstische, kokette bakvis het centrum vormt van deze
herinneringen’. Wie de bril van Schouten opzet om de Memoires1 van Jeanneke Boon
te lezen, zal zich om vergelijkbare redenen kunnen ergeren. Zo spreekt ze onbevangen
over eigen kwalen en die van Louis, zonder dat haar relaas daardoor echter ontluisterd
wordt of schandaliseert. Deze Memoires passen geenszins in de categorie van
‘debunkende’ geschriften over een beroemd auteur. Jeanneke Boon ontkent de
jaloersheid van Louis niet, integendeel, ze beschrijft herhaaldelijk scènes waarin hij
haar verwijten maakt omdat zij met een andere man praat, danst of briefwisselt. Zij
accepteert die karaktertrek - ondanks de ruzies - omdat ze begrijpt dat die jaloezie
eigenlijk de averechtse uitdrukking is van zijn aanhankelijkheid en waardering voor
haar. Over Boons Feminateek, waar bezoekers nogal argwanend tegen aankeken,
zegt ze laconiek: ‘Louis zag inderdaad zeer graag blote meisjes, maar hij was er niet
verliefd op’ (p. 108). Enkele bladzijden verder trekt ze scherp de grens tussen fictie
en realiteit: ‘Sommige mensen denken dat Louis seksueel geobsedeerd was, maar ik
weet dat hij eigenlijk een zeer kalme man was. Er is een hemelsbreed verschil tussen
de fictie in zijn boeken en de werkelijkheid’ (p. 120).
Wie de Memoires leest om méér over Boon als schrijver te weten te komen zal
vlug merken dat niet hij, maar Jeanette De Wolf centraal staat: het gaat om haar
herinneringen, haar kijk op haar leven met Louis.
Bovendien is de geschreven versie
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niet van haar hand. Herwig Leus heeft haar op een band ingesproken verhaal
aangevuld met gegevens, geselecteerd uit een vijftigtal gesprekken die hij met haar
gevoerd heeft. Uit dat overvloedige materiaal heeft hij overlappingen en herhalingen
geweerd, hij heeft de chronologie van de vermelde anekdotes gecontroleerd en waar
nodig gecorrigeerd. In een ‘Nawoord’ schrijft Leus: ‘Eerst en vooral is het een
uitermate vlot leesbaar levensverhaal van een werklustige vrouw uit de Vlaamse
middenstand die haar man, ook in conflictsituaties, voortdurend met raad en daad
bijstaat’ (p. 144).
In vele bladzijden weidt ze uit over haar vindingrijkheid en werklust om in de
jaren voor, tijdens en onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog met naaiwerk en de
verkoop in een eigen klerenwinkel de nodige inkomsten te krijgen. Tussen en op de
regels kan men lezen dat zij de zwaarste last te dragen heeft gehad, niet alleen
financieel maar ook psychisch. De zwakke gezondheid van Louis, perioden van
werkloosheid, miskenning van zijn literaire kwaliteiten door zijn eigen familie hebben
tot spanningen geleid die zij heeft moeten neutraliseren. Jeanneke Boon is de
realistische vrouw die de literaire aspiraties van haar man steunt - zij zal buiten zijn
weten het typoscript van De voorstad groeit opsturen voor de Krijn-prijs - maar die
beseft dat er geld verdiend moet worden om te wonen, te eten, te leven. Het
economisch centrum in het gezin Boon zal pas verschuiven wanneer hij in 1954
redacteur wordt van Vooruit, met een voor die tijd toch niet onaanzienlijke
aanvangswedde van 28.000 fr. per maand, en wanneer de bekendheid van zijn werk
toeneemt. Maar dan zijn we al aan het laatste derde van de Memoires toe. Het belang
ervan voor een beter begrip van het werk van Boon of als materiaal voor de nog te
schrijven biografie van Boon is veel geringer dan Leus het voorstelt. Enig
literair-sociologisch belang hebben natuurlijk de mededelingen - voor zover die nog
niet in het Boonboek (1972) of in interviews vermeld zijn - over wie er bij de Boons
allemaal over de vloer kwam. En de terloopse opmerkingen over een paar figuren
die model hebben gestaan voor personages in De Kapellekensbaan of Menuet hebben
ook niet meer dan een relatieve, anekdotische waarde. De Memoires van Jeanneke
Boon bevatten wel gegevens die een eventuele biograaf kan gebruiken om ‘de
biografie dat menselijke al te menselijke (te) geven dat in zoveel wetenschappelijke
historische monografieën ontbreekt’, zoals Martin Ros opmerkt in het recente nummer
van Maatstaf over de biografie2.
De Memoires eindigen met het portret van een levensmoe schrijver, zwaar aan de
drank, aangeslagen door de dood van zijn broer en de zelfmoord van vrienden en
bekenden als Roger Serras en J.E. Daele. De lectuur ervan kan een aansporing zijn
om naar het werk van L.P. Boon zelf terug te grijpen. Het tijdschrift Restant heeft
dat gedaan in samenwerking met het L.P. Boon-Documentatiecentrum van de
Universitaire Instelling Antwerpen3. In een zeshonderd bladzijden dikke aflevering
wordt aangetoond dat de belangstelling voor Boons oeuvre nog altijd zeer levendig
is.
Kris Humbeeck, samensteller met Paul de Wispelaere van de opstellenbundel,
heeft in een eigen bijdrage (bijdrage? een compleet boek!) de diverse benaderingen
van dit zeer omvangrijke oeuvre geanalyseerd.
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Een eerste portret, gesigneerd door de Nijmeegse literatuursociologen Bert Vanheste
en Jos Muyres, spoort aan het oeuvre van Boon te lezen als het verhaal van de opkomst
en de ondergang van een gevoelssocialist.
Een tweede portret is van de hand van Herwig Leus, die de gelaagdheid
beklemtoont in Boons oeuvre. Behalve het verhaal als zodanig bevatten zijn romans
biografische elementen; hij gebruikt door anderen geleverde modellen en geeft aan
het geheel een symbolische lading. Boons complexe symbo-
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liek doet een beroep op de antieke mythologie, de bijbel, de Tarot, de psychoanalyse.
Ze drukt de overwinning uit van de joods-christelijke religie op het antieke heidendom
en ligt daardoor aan de grondslag van de pessimistische levensvisie van Boon. Zo
stelt Leus het in zijn bijdrage met de titel ‘Tekens verklaren’.
Een derde portret, dat van de tedere anarchist, naar de gelijknamige studie over
Vergeten straat door Paul de Wispelaere, laat zien hoe achter het mensvriendelijke
masker van de auteur een agressief en tegendraads utopisch denker schuilgaat die
zich richt tegen alles wat zich tot een systeem verdicht en het individu in zijn
natuurlijke vrijheid beknot (p. 431).
Voor sommigen is Boon de socialist die na Menuet vooral viezentist is geworden,
voor anderen is hij de symbolist in wiens literair en plastisch werk de tegenstelling
tussen heidendom en christendom belichaamd wordt, voor nog anderen (of zijn het
dezelfden?) is hij de anarchist die de droom van de revolutie uitdraagt in het besef
dat het een droom moet blijven omdat alleen de droom zichzelf niet verraadt (p. 193).
Kris Humbeeck verwerpt die gecanoniseerde beeldvorming, al houdt hij in zijn
lezers-visie wel een aantal elementen over. Hij meent Boons oeuvre te kunnen vatten
in het begrip ‘ferroviaire tragiek’. Deze abstracte term duidt de concrete drijfveer
van Boons schrijven aan: zijn angst voor de mechanisering van de wereld en voor
de moderne mobiliteit, gesymboliseerd door de trein. Humbeeck situeert die
‘ferroviaire tragiek’ in de Nederlandse letterkunde waar ze als een constant thema
aanwezig is sinds Nicolaas Beets, met duidelijke pieken in het werk van Gustaaf
Vermeersch, Paul van Ostaijen en Bordewijk, en recentelijk ook W.F. Hermans. De
stoommachine geldt er als metafoor voor het besef ‘ontspoord’ te zijn. Uit een gesprek
van Boon met J. Florquin in de reeks ‘Ten huize van’ citeert Humbeeck volgend
fragment: ‘Ik zie de techniek, die de mens overweldigt, ik zie de doorgevoerde
mechanisatie, die van de mens een robot maakt. (...) Ik heb me verzet door boeken
te schrijven maar het is iedereen niet gegeven op die manier verzet te plegen’ (p.
538). Humbeeck concludeert daaruit dat L.P. Boon zichzelf als schrijver in zijn
oeuvre samen met de utopische werkelijkheid van elke dag laat ontsporen. Ook de
erotiek in het oeuvre van Boon kan binnen die ferroviaire tragiek gesitueerd worden
en wel als een apocalyptische catastrofendrift. Anderzijds is de ontsporingsdrang
ook een gevolg van en een reactie op de crisis van de roman, waarmee Boon zoals
al zijn generatiegenoten, geconfronteerd werd.
De hypothese van Kris Humbeeck is aantrekkelijk, de formulering ervan heel wat
minder. Volgend citaat heeft betrekking op Vergeten straat: ‘Het utopische is in feite
een ferroviair verlangen, en dit in wezen narcistische verlangen, dat gericht is op de
stapsgewijze recuperatie van wat ooit zou zijn verloren gegaan, verstart onherroepelijk
in wetten, regels en conventies’ (p. 432). In die stijl heeft Humbeeck de boven
vermelde portretten van Boon kritisch gerestaureerd en ze in een nieuwe lijst
gepresenteerd met het onderschrift: L.P. Boon: ferroviaire tragiek.
Wie was Louis Paul Boon dan eigenlijk?
Volgens Jeanneke Boon ‘een in zichzelf gekeerde jongen’ (Memoires, p. 25),
volgens hemzelf ‘een eigenzinnigaard met een slecht karakter’ (idem, p. 43), volgens
de schrijver van de Memoires van de Heer Daegeman (1975) iemand die zich
ongelukkig in deze wereld heeft gevoeld, die stilte, vrede, rust heeft verlangd. ‘Ik
ben onkruid geweest, laat het onkruid zich van mij meester maken, amen’ luidt de
slotzin van die memoires.
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Oprukkend, onstuitbaar en onuitroeibaar onkruid in de tuin (wildernis) van de
literatuur. Dat was Louis Paul Boon. Ook.

Eindnoten:
1 Paul Pelckmans, Concurrences au monde. Propositions pour une poétique du collectionneur
moderne, Rodopi, Amsterdam/Atlanta, 1990, 150 pp., verschenen in de reeks Faux titre, études
de langue et littérature françaises publiées.
1 Leo Apostel e.a., Zonder zuilen. Stappen naar een open samenleving, Kritak, Leuven, 1990,
85 pp.
1 Jeanneke Boon, Memoires, Houtekiet, Antwerpen-Baarn, 1990, 144 pp.
2 Martin Ros, Een nieuwe toekomst voor de biografie, in Maatstaf 9/10, 1990, p. 5.
3 Kris Humbeeck & Paul de Wispelaere (red.), Louis Paul Boon, schrijver. Restant, XVII (1989),
4, 604 pp.
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Boeken
Filosofie
Totale beschikbaarheid. Het ethos van Simone Weil, Frits de Lange, Ten
Have, Baarn, 1990, 165 pp., f 27,50.
De geschonden ziel. Over de menselijke waardigheid, Simone Weil, Ten
Have, Baarn, 1990, 80 pp., f 17,50.
Nadat Simone Weil vooral in de jaren vijftig tallozen kon inspireren, leek haar ster
tot voor enkele jaren verbleekt. Het feit dat Gallimard sinds 1988 haar Verzameld
Werk uitgeeft (zestien delen zijn ervan voorzien) lijkt te wijzen op een hernieuwde
belangstelling. Wel is de richting van die belangstelling veranderd. Niet langer is het
de gelovige, mystieke en sociaal bewogen Simone Weil, maar eerder de denker en
filosofe die nu de aandacht trekt. In die zin heeft althans de theoloog Frits de Lange
een zeer lezenswaardige inleiding op haar werk geschreven, die haar meer dan tot
nu toe veelal het geval was als systematisch theoretica recht wil doen.
De Lange ziet nadrukkelijk af van de biografische en sociale setting en
eigenaardigheden van Simone Weil. Haar sociale bewogenheid komt slechts ter
sprake waar het de plaats daarvan binnen haar theoretisch denkkader betreft; haar
mystiek komt slechts naar voren als het eindpunt van haar denken, dat zo lang
mogelijk een cartesiaanse helderheid blijft betrachten. Op die manier werpt De Lange
niet alleen een verhelderend licht op de samenhang van Weils filosofie (een mooi
voorbeeld is de paradoxale verbintenis tussen cartesianisme en de waardering voor
de handarbeid), maar ook - zij het meer indirect - een ontnuchterend perspectief op
haar politiek engagement. Vooral haar sociale bewogenheid lijkt meer te zijn
bemiddeld door wijsgerige abstractie en consequentie dan door warm mededogen:
een constatering die in het licht van haar moeizame persoonlijke verhoudingen
overigens niet bijzonder verwondert.
Naast zijn inleiding vertaalde De Lange ook een korte tekst van Simone Weil, die
zij schrijft als onderdeel van een schets voor een naoorlogs Europa, werkend in het
oorlogskabinet van De Gaulle in Londen. Het is een visionaire tekst, met alle nadelen
die dat aankleeft. Simone Weil ontvouwt er haar visie op een heelgeworden mensheid
in, maar laat zich nauwelijks remmen door enige systematiek of praktische zin. Dat
hoeft geen bezwaar te zijn, en sommige van haar inzichten zijn - in hun nabijheid
aan thema's van Levinas - zeker penetrant. Maar vaak irriteert de tekst, en miskent
zij de taaiheid en onontkoombaarheid van het moderne leven volle dig. Als ontwerp
voor een maatschappelijke visie is de tekst een sublieme, vaak anachronistische
mislukking. Als kennismaking met een gedreven en inspirerende denker - dat blijkt
uit haar door De Lange knap uiteengezette filosofie - is het een intrigerende bron
van fascinatie en ergernis.
Ger Groot

Godsdienst
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Uit Abraham geboren. Jodendom, Christendom, Islam en hun vertakkingen,
Joseph Longton, Brepols, Turnhout, 1990, 275 pp.
Sedert enige jaren brengt Brepols onder de titel Fils d'Abraham een reeks
monografieën op de markt, waarin alle vandaag de dag bestaande
(geloofs)gemeenschappen die zich op afstamming van Abraham beroepen in een of
meer banden worden beschreven. Het deeltje dat als inleiding op die reeks verscheen
is thans in Nederlandse vertaling verkrijgbaar. Het geeft volgens een vast schema
een encyclopedisch overzicht van een groot en gevarieerd aantal godsdienstige
gemeenschappen. Dat vaste schema is doorgaans in tien rubrieken onderverdeeld:
benaming, verspreiding, geschiedenis, vooruitzicht, heilige boeken, leer, cultus en
gebruiken, structuur, relaties, verwante bewegingen. Wie derhalve snel en bondig
informatie wenst over bijvoorbeeld Adventisten, Armeniërs, Mormonen,
Pinkstergemeente, Sikhs, Sji'ieten, kan in dit naslagwerkje terecht. Maar ook mij
totaal onbekende stromingen als de discipelen van Montfavet, de Noesaïri's, de
Paleoïmerologieten krijgen aandacht. Op
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een in het boekje bijgesloten poster vindt men aan de ene zijde een niet erg
uitnodigende stamboom van Abrahams kinderen, aan de andere kant een wereldkaart
met verspreidingsgebied(en) en percentages aanhangers per land. Een boekje dus
dat vooral in het onderwijs goede diensten kan bewijzen, tenzij men natuurlijk reeds
beschikt over K.D. Barret's World Christian Encyclopedia, Nairobi 1982.
Panc Beentjes

Esra/Nehemia (in de reeks Die Neue Echter Bibel, Lieferung 25), J. Becker,
Echter Verlag, Würzburg, 1990, 124 pp., DM. 28 (bij intekening DM. 24).
Een van de belangrijkste kwesties waarmee een commentaar op Ezra en Nehemia te
maken krijgt is enerzijds de vraag of en hoe de beide bijbelboeken met elkaar een
literaire eenheid vormen, anderzijds de kwestie of en hoe zij met 1 en 2 Kronieken
verbonden zijn. Dit onlangs verschenen deeltje in de inmiddels overbekende reeks
gaat ervan uit dat in elk geval Ezra 1-6 de voortzetting is van 1-2 Kronieken; het
wordt echter geenszins uitgesloten dat ook Ezra 7-10 en zelfs het boek Nehemia tot
dit zgn. Chronistische Geschiedwerk gerekend dienen te worden. Een datering
omstreeks 300 v.C. ligt dan voor de hand, hetgeen ook goed de tweetaligheid van
het boek Ezra (Hebreeuws én Aramees) zou verklaren.
Hoewel een historische Ezra tamelijk moeilijk is na te wijzen, heeft zijn persoon
binnen het jodendom grote betekenis gekregen. Zo wordt hij met name onlosmakelijk
verbonden met de definitieve afgrenzing van de zgn. canonieke boeken, aangezien
hij onder goddelijke inspiratie de teksten van de (verloren gegane) heilige Schrift
opnieuw zou hebben opgetekend.
Hoewel de boeken Ezra en Nehemia in het Nieuwe Testament geen sporen hebben
achtergelaten - er wordt bijvoorbeeld niet uit geciteerd of op gezinspeeld - zijn ze
niettemin van belang voor de gegevens, de sfeer en de problemen die zich tot aan de
tijd van het Nieuwe Testament, en zelfs nog verder, hebben gemanifesteerd. Dit
commentaar vormt daarbij een kleine, doch betrouwbare gids.
Panc Beentjes

Zwischen den Testamenten. Geschichte und Religion in der Zeit des Zweiten
Tempels, Johann Maier, (in de serie Die Neue Echter Bibel:
Ergänzungsband zum Alten Testament, 3), Echter Verlag, Würzburg, 1990,
318 pp., DM. 48.
In de afgelopen jaren is in Würzburg binnen het project Die Neue Echter Bibel met
grote voortvarendheid gewerkt aan de commentaar-reeks op het Oude Testament.
Nu de serie langzaamaan haar voltooiing nadert (op dit moment ontbreken nog 8
bijbelboeken: Jozua, Rechters, Ruth, Samuël, Psalmen. Spreuken, Jesus Sirach en
Daniël) wordt ze aangevuld met een zestal ‘Ergänzungsbände’, die elk een overzicht
willen bieden van een terrein dat zich rondom de uitleg van het Oude Testament
beweegt. Zo is een ‘Theologie van het O.T.’ gepland, een ‘Geschiedenis van Israël’,
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een ‘Hermeneutiek van het O.T.’, een deel over de ‘Religionen in Israels Umwelt’
en een band over de ‘Lebenswelt des Alten Testaments’. Daarnaast is een publikatie
voorzien die de geschiedenis en de godsdienst van de zgn. ‘Tweede Tempel-periode’
(eind 6e eeuw v.C. - 70 n.C.) behandelt; en het is deze band die thans als eerste van
de zes is verschenen. Het is om verschillende redenen een gewichtige publikatie te
noemen. In de genoemde periode vallen namelijk een aantal belangrijke momenten:
de contouren van het huidige jodendom beginnen zich af te tekenen; de canon van
het O.T. ontwikkelt zich en de geboorte van het christendom kondigt zich aan. Kennis
van dit tijdvak is derhalve onontbeerlijk voor wie zowel het Oude als het Nieuwe
Testament wil leren verstaan. De auteur, sedert 1966 hoogleraar aan het Martin Buber
Instituut voor Judaïstiek te Keulen en een internationaal erkend expert op dit gebied,
heeft in een lijvige band zowel de historische ontwikkelingen als de in deze periode
ontstane religieuze voorstellingen in hun onderlinge samenhang beschreven. Tevens
geeft hij een karakteristiek en een evaluatie van de verschillende richtingen en
groeperingen die zich in deze tijd profileren. Hij toont aan dat zich reeds in de
Perzische tijd ontwikkelingen baan breken die dan in de hellenistisch-romeinse
periode tot wasdom zullen komen. Ook geeft hij een overzicht van de immense
hoeveelheid literatuur die in deze eeuwen is ontstaan, beschrijft hij de intentie ervan
alsmede hun thematieken. Aan het einde van dit - alleen al door de recente en
overvloedige literatuurverwijzingen - kostbare boek
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houdt hij zich bezig met de godsdienst van het zgn. ‘vroege’ jodendom en zijn
verschillende groepen en stromingen (Sadduceeën, Farizeeën e.d.).
Een terrein dat voor de doorsnee bijbellezer doorgaans niet wordt betreden wordt
hier in een alomvattende presentatie toegankelijk gemaakt. Uiteraard zijn de
paragrafen te kort voor wie diepgaand op de zaken wil ingaan. Maar juist dán wordt
men in het bibliografisch Mekka van de detailliteratuur binnengeleid. Een boek,
kortom, dat ik van harte kan aanraden, hoewel het niet echt gemakkelijk leest.
Panc Beentjes

Omnes circumadstantes. Contributions towards a history of the role of the
people in the liturgy, edited by Charles Caspers & Marc Schneiders, Kok,
Kampen, 1990, 320 pp., f 40.
Toen Herman Wegman medio 1990 afscheid nam als hoogleraar in de geschiedenis
van de liturgie, theologie en spiritualiteit, werd hen door collegae, vrienden en
leerlingen een feestbundel aangeboden waarin een onderwerp centraal stond dat hem
zeer na aan het hart lag: de rol van het gewone volk in de liturgie door de eeuwen
heen. Wegman, die zelf in 1976 een uitvoerige geschiedenis van de eredienst in Oost
en West het licht deed zien, was zich namelijk gaandeweg gaan afvragen of de
beschrijving van de liturgie niet veel te exclusief uitgaat van de inbreng van de clerus.
Daarom heeft hij de afgelopen tijd een lans gebroken om voortaan, veel meer dan
tot nu toe het geval was, aandacht te gaan besteden aan de rol van het volk.
In dit mooie boek zijn rondom dat thema zestien opstellen verzameld. Hun
reikwijdte is verrassend breed; om slechts enkele voorbeelden te noemen: de bij
liturgisten weinig bekende Handelingen van Thomas; de middeleeuwse liturgieën
op Witte Donderdag en Goede Vrijdag; de synodale besluiten van de diocesen
Kortrijk, Luik en Utrecht (1300-1500) betreffende de rol van het volk in de liturgie;
de positiebepaling van Thomas Müntzer en Martin Luther over het thema; de
vroomheid in de Nederlanden in de 17e en 18e eeuw; kinderen in de (reformatorische)
kerk. Van belang lijkt mij ook de bijdrage over wat de semiotiek op dit punt kan
toevoegen aan de geschiedenis van de liturgie. Een mijns inziens zeer geslaagde
feestbundel niet alleen voor de scheidende hoogleraar, maar voor allen die zijn
zoektocht naar het gewone volk mee willen voltrekken.
Panc Beentjes

Met de Torah is het begonnen. Deel III: Rondom de mondelinge traditie,
J. Hanegraaff, Callenbach, Nijkerk, 1990, 370 pp., f 54,50.
Met het verschijnen van dit deel is binnen twee jaar het bijbels-oecumenisch drieluik
voltooid dat, begonnen als een cursus theologische vorming van gemeenteleden,
thans een veel groter publiek zal hebben bereikt. De auteur verstaat de kunst om
boeiend, maar tegelijk prikkelend, uitdagend de stof te brengen. Schetste hij in de
twee voorafgaande delen (zie de bespreking in december 1989, p. 273; april 1990,
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pp. 659-660) de lange ontstaansgang van het Hebreeuwse Oude Testament en de
Griekstalige Septuaginta, in dit derde deel vormt de mondelinge traditie de rode
draad. Wie zou menen dat hier derhalve een studie of een uitgebreid exposé over het
verschijnsel mondelinge traditie geboden wordt komt echter bedrogen uit. Men kan
dit laatste deel beter beschouwen als de noodzakelijke, aanvullende doorwerking
van de eerder verschenen publikaties. Dat betekent ook dit keer weer veel
wetenswaardigheden rondom de Hebreeuwse tekst en haar Griekse - en zelfs Syrische
- vertaling. Daarbij vraag ik mij echter af of de rol die de auteur herhaaldelijk heeft
toebedacht en toegedicht aan de synode van Jamnia wel op zijn historisch gehalte is
getoetst. Niet weinig geleerden betwijfelen namelijk of zo'n bijeenkomst van rabbijnen
- die daarop dan de Hebreeuwse canon zouden hebben vastgesteld - überhaupt wel
ooit daadwerkelijk heeft plaatsgegrepen. Naast het vele goede dat ons ook in dit deel
weer wordt geboden zijn er ook passages en paragrafen die de wenkbrauwen doen
fronsen. De uitvoerige visie van een Nederlands-Hervormd christen op typisch
rooms-katholieke leerpunten als onfeilbaarheid en onbevlekte ontvangenis is natuurlijk
leerzaam, maar voert naar mijn mening toch wel erg ver weg van de zaak zelf. In
tegenstelling tot hetgeen in deel II was toegezegd, is wegens ruimtegebrek zowel
een zaakregister als een alfabetisch register van noten die als excursen functioneren
achterwege moeten blijven. Wel vinden we een overzicht van de belangrijkste
literatuur, een tekstregister en een auteursregister. Met name het ontbreken van het
zaak-register is
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diep te betreuren, juist omdat de stof thematisch - en bijvoorbeeld niet historisch is geordend. Het drieluik zou nu als ‘chaotisch’ de historie kunnen ingaan en dát kan
men deze moedige onderneming toch niet toewensen.
Panc Beentjes

Richteren. Een praktische bijbelverklaring (in de serie Tekst en Toelichting),
P.B. Dirksen, Kok, Kampen, 1990, 120 pp., f 19,75.
Het boek Rechters dat, ingeklemd tussen de boeken Jozua en Samuël, een historisch
moeilijk te verifiëren tijdperk in Israëls geschiedenis beslaat is door de Leidense
exegeet Dirksen op een uitstekende wijze van een nieuwe vertaling en een adequate
toelichting voorzien. De ‘Inleiding’ (pp. 9-18) waarin het boek Rechters als geheel
wordt beschreven munt uit door zijn bijzonder heldere en overzichtelijke presentatie
van literaire opbouw, historische problemen en kerugmatische bedoeling. In de
verklaring van de afzonderlijke teksten wordt dat patroon beknopt, maar doeltreffend
voortgezet. Kortom, een deeltje dat de serie siert.
Panc Beentjes

A Dictionary of Biblical Interpretation, edited by R.J. Coggins & J.L.
Houlden, SCM Press, London, 1990, 751 pp., £30.
Wanneer een jury de prijs voor het beste boek van 1990 in de afdeling
bijbelwetenschap zou moeten toekennen, zou ik haar gaarne adviseren deze publikatie
in elk geval als een van de kandidaten te nomineren. Het is namelijk een absoluut
schot in de roos. In een tijdsgewricht waarin de betekenis van de bijbel als geheel
en van haar delen niet meer als vanzelfsprekend wordt ervaren, ontstaat er haast
automatisch een grotere behoefte aan informatie over stromingen, perioden, scholen
en afzonderlijke personen die in de geschiedenis van de exegese een belangrijke dan
wel opvallende rol hebben gespeeld. Daarnaast zullen ook meer dan voorheen vragen
beantwoord dienen te worden die handelen over benaderingswijzen en methoden
van interpretatie, alsmede allerhande technische termen moeten worden toegelicht
die juist in dit speciale gebied van de bijbeluitleg een rol spelen.
We hebben in deze publikatie dus niet te maken met een bijbels woordenboek in
strikte zin. Zo'n werk licht de lezers in waar, met welke frequentie en met welke
betekenis een bepaald woord of onderwerp binnen de bijbel inhoudelijk functioneert.
Dit lijvig naslagwerk brengt daarentegen uitvoerige informatie over de wijze waarop
de bijbel zowel in het verleden (Kerkvaders, Middeleeuwen, Reformatie) als heden
ten dage werd en wordt uitgelegd. Tegen deze doelstelling en achtergrond zal het
niet verbazen dat er bijvoorbeeld een artikel is opgenomen over ‘Lexicons and
Concordances’. Reeds in woordenboeken en concordancen krijgt men al te maken
met de interpretatie van de tekst door de samensteller(s). Ruime aandacht is er ook
op het gebied van ‘Vrouwenstudies’; niet alleen vinden we een ruim artikel ‘Feminist
Interpretation’, maar ook is er plaats ingeruimd voor ‘Women in Early Christian
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Interpretation’. Bijdragen als ‘Midrash’ (echt een juweeltje), ‘Jewish Background
to the New Testament’ en ‘Rewritten Bible’ laten vervolgens zien dat dit naslagwerk
ook grote zorg heeft besteed aan de joodse bedding van de christelijke
bijbelinterpretatie. Bijzonder welkom zijn ook allerhande bijdragen over stilistische
en literaire verschijnselen. In welk bijbels naslagwerk van deze omvang en prijs zal
men zulke uitvoerige beschouwingen kunnen vinden als hier over: analogie, aetiologie,
aretalogie, etymologie, pseudonimiteit? En wat te denken van ingangen als semiotiek,
structuralisme, synchrone exegese, psychologische interpretatie, uiteraard steeds in
hun relatie tot de uitleg van bijbelteksten. Ook wie meer geïnteresseerd is in perioden
van de patristiek (allegorische exegese, Antiocheense c.q. Alexandrijnse schriftuitleg)
of van de middeleeuwse exegese komt ruim aan zijn trekken. Daarnaast is aan elk
bijbelboek, zowel van Oude als van Nieuwe Testament, een aparte beschouwing
gewijd waarin wordt uiteengezet hoe het door de eeuwen heen met de interpretatie
van het desbetreffende geschrift gesteld is geweest.
Elk artikel in deze encyclopedie kent dwarsverwijzingen naar de meest belangrijke
aanverwante ingangen en natuurlijk wordt aan het slot van elke ingang ook een
selecte, hoogstaande bibliografie geboden.
De redacteuren, beide verbonden aan het befaamde King's College te Londen, zijn
er in geslaagd met dit boek een extra dimensie aan het bijbellezen toe te voegen. Wie
eenmaal begonnen is met te lezen in dit boek zal
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het nog nauwelijks terzijde kunnen en willen leggen.
Panc Beentjes

Mens & maatschappij
De onbekende dimensie. Over cultuur, cultuurverschillen en macht,
Johannes Tennekens, Garant, 1990, 250 pp.
Dit boek, dat veel weg heeft van een cursustekst voor antropologiestudenten - na elk
hoofdstukje is er een handige samenvatting van de belangrijkste inzichten -, valt
uiteen in drie delen: een eerste deel richt zich naar culturele systemen en hoe deze
zich realiseren in het gedrag van mensen. Die culturele structuren en processen
ontrekken zich grotendeels aan de greep van de mens. Die mens is zelf een produkt
van zijn cultuur. Tennekens besteedt hierbij (terecht) heel wat aandacht aan het
concept en de logica van de religie in de brede zin van het woord.
In het tweede deel van deze publikatie wil de auteur het onlosmakelijk verband
aantonen tussen de sociale en culturele factor van de werkelijkheid door een
nauwgezette antropologische analyse te maken van de afhankelijkheid van cultuur
ten opzichte van macht en maatschappelijke structuren. Twee verschillende auteurs
en visies bepalen dit hoofdstuk: de socioloog Elias en de antropoloog Asad. Als men
culturele ‘vertogen’, zo concludeert Tennekens, als machtsbron wil aanwenden, dan
moet het subject het eigen vertoog een gezaghebbende status bezorgen en het gezag
van de concurrerende vertogen trachten te ondermijnen. Het gezag van een bepaald
cultureel vertoog is namelijk ook gebaseerd op wat in een bepaalde culturele context
door de participanten zelf als geloofwaardig wordt beschouwd.
Het derde en oorspronkelijkste deel - Tennekens maakt hiervoor een studie van
de cultuurverschillen bij buitenlandse jongeren in Nederland - behandelt de identiteit,
de begrenzing en de verschillen van culturele systemen. De culturen en de
cultuurverschillen waarmee wij worden geconfronteerd bevinden zich in een
voortdurende verandering. De buitenlandse jongeren in onze westerse samenleving
bevinden zich niet in een cultureel vacuüm, maar zijn in hun handelen georiënteerd
op verschillende culturele systemen tegelijkertijd. Het resultaat van dit proces is
cultuurverandering.
Vanuit die waarneming stelt Tennekens zich de vraag naar de mogelijkheid van
een wereldcultuur. De culturele convergentie(streven naar samenwerking en contact)
en divergentieprocessen (de behoefte om zich van de andere te onderscheiden) lopen
door elkaar op nationaal, Europees en wereldniveau. Toch is de convergerende
tendens in een samenleving als de Nederlandse groter dan de divergerende. De mate
waarin zulke samenleving culturele verschillen in stand houdt is niet onbegrensd.
Tennekens bestudeert zijn onderwerp vooral vanuit de hoek van de culturele
antropologie. Een mogelijk punt van kritiek op zijn werk is dat hij te weinig rekening
houdt met de psychologische factoren die bij cultuurverschillen meespelen. Toch
een stevig theoretisch werk voor al wie door het contact met migranten, asielzoekers
en buitenlandse (zaken)partners wordt geconfronteerd met verschillende leef- en
denkwerelden.
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Erik De Smet

Wie verdient meer? Een opinieonderzoek naar de rechtvaardigheid van
inkomensverschillen, Luk Bouckaert, H. De Witte, L. Lagrou, B. Overlaet,
& E. Schokkaert, Acco, Leuven, 1990, 150 pp., BF. 490.
In 1978 reeds organiseerde L. Lagrou in het kader van het Leuvense Centrum voor
Gemeenschapspsychologie een eerste enquête naar de waardering van de
inkomensverdeling bij de Vlaamse werknemers. Dit pilootonderzoek werd in 1988
op een meer uitgebreide schaal herhaald door het inmiddels opgerichte Centrum voor
Economie en Ethiek. De analyseresultaten worden in dit werk voorgesteld. Ze
omvatten een ‘typologie van herverdelers’ (B. Overlaet), een factoranalyse rond het
thema van het gelijkheidsstreven en de alternatieve oriëntaties (H. De Witte), en een
onderzoek naar de rechtvaardigheidscriteria die de respondenten hanteren bij het
beoordelen van inkomensverschillen (E. Schokkaert). Het geheel wordt afgerond
met een moreel-filosofische reflectie, waarin wordt ingegaan op het verband en het
verschil tussen concrete opinies over rechtvaardigheid en de algemene ethische
principes hieromtrent (L. Bouckaert).
Wie verdient meer? levert boeiende literatuur, in het bijzonder vanwege de
interessan-
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te combinatie tussen empirisch onderzoek en ethische reflectie die hier geboden
wordt. Het feit dat de ondervraagde personen een groot gewicht geven aan het
verdienstecriterium bij het evalueren van inkomensverschillen verdient verdere
aandacht. Het zou wel eens kunnen dat de gemiddelde Vlaming een genuanceerder
rechtvaardigheidsopvatting hanteert dan de meeste hedendaagse theoretici, een
opvatting waarin inkomenshoogte niet enkel in relatie gebracht wordt met de geleverde
arbeidsprestatie, of met een gelijke kans van behoeftebevrediging, maar ook met het
gediversifieerde toebehoren van de beroepsmens in zijn samenleving, het lidmaatschap
in de groep. In die zin functioneert de sociale stratificatie niet alleen als een
belemmering van een onpartijdig oordeel over gewenst inkomen (wat Schokkaert
bevestigt in zijn conclusies), maar ook als waardebestanddeel in de evaluatie (wat
Bouckaert suggereert in zijn bijdrage).
Over de kwaliteiten van de empirische data en hun verwerking kunnen wel enkele
kritische bemerkingen geformuleerd worden. Iets meer concrete informatie over de
ondervraagde populatie ware wenselijk geweest. Ook is het spijtig dat men zich tot
werknemers beperkt heeft; een representatief staal uit de hele actieve bevolking zou
nog interessanter studiemateriaal geleverd hebben. De meeste schalen waarop de
factoranalyse steunt zijn relatief onbetrouwbaar, wat vragen doet rijzen bij de
conclusies die erop gebaseerd worden. Dit alles neemt niet weg dat met dit werk het
Centrum voor Economie en Ethiek een vraag met dubbele bodem op een diepgravende
wijze heeft geactualiseerd.
Jef Van Gerwen

Geschiedenis
Les republiques baltes et la crise du federalisme sovietique, Romain
Yakemtchouk, préface par Pierre Harmel, Studia Diplomatica, KIIB,
Brussel, vol. XLIII, 1990, nrs. 4, 5 & 6, 408 pp.
R. Yakemtchouk, emeritus hoogleraar internationale betrekkingen (Université
Catholique de Louvain) heeft naam gemaakt o.m. door een reeks belangrijke
publikaties in ‘Studia Diplomatica’ van het Koninklijk Instituut voor Internationale
Betrekkingen. Deze nieuwe studie beantwoordt aan een zeer actuele behoefte: tegen
een overzichtelijke historische achtergrond wordt een veelzijdige analyse geboden
van de situatie in de drie Baltische republieken. Het accent ligt op de wisselwerking
tussen de recente veranderingen in de regio en de perestrojka in de Sovjetunie. Vooral
de politieke en economische evolutie in Litouwen wordt vanaf maart 1990
gedetailleerd uiteengezet. De lezer wordt getroffen door de wijze waarop dit land
tussen de beide wereldoorlogen subtiel diende te manoeuvreren tussen Duitsland,
Polen en vooral de Sovjetunie in. Na de inval van de Russen - met massale deportaties
- volgt deze van nazi-Duitsland - met verplichte legerdienst in de Waffen SS - en
dan weer, bij de nieuwe annexatie door de Sovjetunie, massale moordpartijen en
deportaties. De ambiguïteit en de onmacht van de westerse staten worden zakelijk en daardoor des te onthutsender - beschreven. Men leert hoe kwetsbaar kleine staten
zijn zodra de realpolitiek van de grootmachten speelt. Volgens Y. zal uiteindelijk de
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evolutie binnen de Sovjetunie doorslaggevend zijn voor de mate waarin de Baltische
republieken een - steeds beperkte - soevereiniteit zullen verwerven. De auteur besluit
met een optimistisch perspectief op de toekomst. Doch niemand kan voorzien wat
zal gebeuren. In aanhangsel vindt men de vertaling van de belangrijkste documenten
tussen 1926 en november 1990.
Jan Kerkhofs

Zinnebeelden van de rede. Cultuurgeschiedenis van Europa rondom de
Franse Revolutie, Jean Starobinski, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1991,
259 pp.
In 1973 schreef de Franse psychiater en hoogleraar cultuurgeschiedenis, Jean
Starobinski, het boek 1789. Les emblèmes de la raison. In 1979 herwerkte de auteur
dit boek en in 1989 verscheen er naar aanleiding van de herdenking van de Franse
Revolutie een Amerikaanse uitgave. Nu, in 1991, is het Nederlandse taalgebied aan
de beurt en tegelijk is dit ook het eerste (!) boek van Starobinski dat in het Nederlands
wordt vertaald.
Wie een overzicht zou verwachten van de cultuurgeschiedenis van de 18e eeuw
komt bedrogen uit. Zinnebeelden van de rede is in
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de eerste plaats een eigenzinnige essaybundel van een eigenzinnig, maar origineel
denkend auteur. Starobinski vertrekt vanuit de gebeurtenissen van het ‘wonderjaar’
1789 en weeft daarrond verbanden tussen kunst- en cultuuruitingen uit verschillende
Europese landen. Hij beperkt zich niet tot dat ene jaar, maar probeert in de eerste
plaats de ‘geestesgesteldheid’ van de revolutie te vatten door kunst en cultuur van
die periode te lezen in het licht van rede en gevoel en van de mentaliteit die een
onderscheid maakt tussen oud en modern. De systemen van verbeelding - door
schilder- en beeldhouwkunst, architectuur en muziek - zijn voor Starobinski niet
enkel illustraties van een filosofisch ideeëngoed: ze vormen een en hetzelfde geheel.
De relatie tussen de kunstenaar als persoon en zijn werk staat centraal in die analyse:
de oude Venetiaanse schilder F. Guardi (+ 1792), de utopische architecten E.-L.
Boullée en Ledoux, de beeldhouwer Canova, de schilders David, Füssli, W. Blake
en F. Goya en tenslotte W.A. Mozart met Die Zauberflöte. Starobinski schittert als
hij de dieperliggende gronden van de betekenissen van een kunstwerk aan het licht
brengt en met een onbegrensde nieuwsgierigheid op zoek gaat naar verbanden. Om
een verbrokkelde en gefragmenteerde indruk te vermijden volgt de auteur een
verhaallijn, die echter niet altijd even zichtbaar is. Het chaotische karakter van het
bestudeerde tijdperk weerspiegelt zich namelijk in de structuur van het betoog.
Met Zinnebeelden van de rede leverde Starobinski een belangrijke en originele
bijdrage voor een beter verstaan van het denken en handelen van mensen op het einde
van de 18e eeuw.
Erik De Smet

Voorbij de verboden drempel. De Shoah in ons geschiedbeeld, H.W. von
der Dunk, Prometheus, Amsterdam, 1990, 285 pp.
Dit boek bevat een uitstekend hoofdstuk over de ontwikkeling van het antisemitisme
dat de enorme belezenheid van de auteur illustreert. Von der Dunk besluit dat
discriminatie een boventijdelijk fenomeen is aangezien er altijd groepsvorming zal
zijn en een belangrijk element van groepsbinding bestaat uit het zich afzetten tegen
andere groepen door middel van stereotiepe cliché's. Vermeldenswaard is ook een
bijzonder verhelderend stukje over joodse identiteit.
Centraal staat evenwel de ontstaansgeschiedenis van de jodenuitroeiing en de rol
die Hitler, de Duitsers, de geallieerden en de joden daarin hebben gespeeld. Von der
Dunk herkauwt de theorieën van andere historici maar doet dat niet exhaustief.
Bovendien hakt hij bijna nooit een knoop door, hij stelt vragen maar beantwoordt
die niet echt, voor en tegen worden onvoldoende uitgediept en hij komt bijna nooit
tot een conclusie. De judeocide noemt hij volkomen uniek (en verderop weer niet)
omdat ze drempeloverschrijdend was. Dat er geen enkel conflict bestond tussen
Duitsers en joden ziet Von der Dunk als een dimensie van absurditeit die ontbreekt
bij andere volkerenmoorden. Impliceert dat dan dat andere genocides minder absurd
waren? Was bijvoorbeeld de uitroeiing van bijna honderddui zend geesteszieken
door de nazi's minder absurd omdat ze economisch rendabel was of omdat die mensen
geestesziek waren? De jodenuitroeiing is natuurlijk alleen absurd voor wie geen
rekening houdt met het denken van de voltrekkers. In de beleving van Hitler en
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andere nazi's waren de joden aartsvijanden waartegen ze een strijd op leven en dood
leverden. Zeker in Hitlers kop was de bedreiging die uitging van het ‘internationale
jodendom’ zeer reëel. Von der Dunk maakt nochtans onderscheid tussen objectieve
en subjectieve motivatie, maar hij past het niet consequent, niet duidelijk toe.
Von der Dunks verklaringen zijn op tal van punten voorbijgestreefd en de enkele
psycho-historische speculaties rond Hitler en andere ‘libidineuze aanbidders van
geweld’ zijn storend. Zijn verklaring voor de gestegen aandacht voor de holocaust
is een cirkelredenering (meer aandacht dan voor andere genocides omdat de holocaust
veel zwaarder weegt, wat blijkt uit het feit dat ze langer in de herinnering blijft
hangen). Von der Dunk antidateert de beslissing tot de jodenmoord met vele maanden,
waarschijnlijk voortgaand op de ‘vergissing’ in de mémoires van Rudolf Höss,
kampcommandant van Auschwitz. Von der Dunk situeert het medeweten van de
geallieerden over de Endlösung ook een vol jaar te vroeg en aan die vroege datum
knoopt hij dan verregaande conclusies vast. Vanuit filosofisch-literair oogpunt is dit
best een interessant boek maar geschiedkundig is het onbetrouwbaar. En dat geldt
ook voor de lange maar slordige en onvolledige bibliografie.
Gie Van Den Berghe
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Ewige Schuld?, Michael Wolffsohn, Piper, München, 1988, 187 pp.
Wolffsohn, een in 1947 in Israël geboren en in Duitsland verblijvende jood, hoogleraar
hedendaagse geschiedenis en gespecialiseerd in politieke wetenschap, analyseert in
dit boek de Duits-joods-Israëlische betrekkingen sinds 1948.
Tot de jaren vijftig waren Israëli's en joden overtuigd van de eeuwige schuld van
de Duitsers. Zionisten hadden gelijk gekregen (verregaande assimilatie zet geen aarde
aan de dijk) en diaspora-joden moesten zich verantwoorden, zeker zij die in Duitsland
bleven wonen. In 1950 nog werden Duitse joden onder druk gezet om binnen een
bepaalde termijn naar Israël te emigreren. Toen midden de jaren vijftig een
Wiedergutmachungsregeling werd getroffen werden de Duitse joden aanvankelijk
door hun Israëlische broeders uitgesloten.
De Wiedergutmachung was het resultaat van de consequente verzoeningspolitiek
van Konrad Adenauer en David Ben-Goerion. Het Westen, de Verenigde Staten
inbegrepen, had daar toen geen oren naar, West-Duitsland woog economisch,
financieel en politiek veel zwaarder dan Israël en het was dan ook probleemloos weer
opgenomen in de schoot der democratische naties. De eigenzinnige koers van
Adenauer en Ben-Goerion leidde in 1965, tien jaar nadat de BRD een soevereine
staat was geworden, tot diplomatieke betrekkingen tussen West-Duitsland en Israël.
In het daaropvolgend decennium werden de betrekkingen verder genormaliseerd.
Maar toen bondskanselier Helmut Kohl die normalisering midden de jaren tachtig
probeerde om te zetten in vergetelheid, stak het oorlogsverleden opnieuw de kop op.
Wolffsohn plaatst vele moeilijk te duiden politieke gebeurtenissen in verhelderende
contexten. Bij voorbeeld de redevoering van Bondspresident Von Weizsäcker van
8 mei 1985 over de noodzaak voor Duitsers zich hun recente geschiedenis te
herinneren. De Historikerstreit had afmetingen aangenomen die er een staatszaak
van maakte en Duitsland en Israël waren na talloze flaters dringend aan ontspanning
toe. Kohl en von Weizsäcker kozen dan ook stelling tegen de filosofen en historici
die de uniciteit van de holocaust verwierpen.
Wolffsohn beschouwt het collectieve schuldbegrip, de schuldtoewijzing aan alle
Duitsers (politiek biologisme), als een uitvloeisel van de secularisering van het
jodendom. De joodse religie heeft haar functie van bindmiddel verloren. Haar plaats
werd ingenomen door de joodse lijdensgeschiedenis die wordt gesymboliseerd door
holocaust en Duitsland. Deze symbolen maken deel uit van de stichtingsmythe van
de staat, ze helpen een wij-gevoel creëren en zijn bron van joodse identiteit. Vandaar
dat sommigen álle joden holocaustoverlevenden noemen. De religieuze leegloop van
het jodendom zorgde voor een steeds grotere identificatie tussen joodse geschiedenis,
joodse identiteit en joodse staat. De holocaust is uitgegroeid tot het heiligdom van
een wereldlijke staatsreligie. Politici voeren de holocaust omwille van zijn
integrerende en rechtvaardigende functie inflatoir ten tonele en hollen hem aldus
steeds verder uit.
Wolffsohn trekt fel van leer tegen het ‘israëlisme’, de gelijkschakeling van Israël
en jodendom, een nationalisme ontdaan van elke joods-religieuze inhoud, maar het
is me niet duidelijk hoe hij het joodse identiteitsprobleem wil oplossen.
De relatie tussen joden en Duitsers is veel minder dwangmatig in het dagdagelijkse
leven. Uit enquêtes en andere indicatoren (gemengde huwelijken en wederzijds
toerisme) blijkt dat de muur van wederzijdse demonisering en taboesering daar heel
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wat lager is dan in het staatspolitieke veld. De soep wordt met andere woorden niet
zo heet gegeten als politici ze opdienen.
Wolffsohn heeft uit doorgaans ontoegankelijke bronnen geput. Preciezere
bronverwijzing ware voor enkele boude of betwistbare uitspraken wenselijk geweest.
Betwistbaar lijkt me bijvoorbeeld de stelling dat het zionisme al in de jaren dertig
goed op weg was naar staatsvorming en dat Israël er dus ook gekomen zou zijn zonder
de VN-resolutie van november 1947. Ook een merkwaardige stelling is dat de
oprichting van Israël, een zionistische gemeenschap voor alle joden, moet worden
gezien als een onderdeel van het dekolonisatieproces. Maar al met al kan ik dit goed
gestoffeerd, origineel, kritisch en moedig boek alleen maar aanbevelen.
Gie Van Den Berghe
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Literatuur
Klartexte im getümmel. 13 Jahre im Westen. Von der Ausbürgerung bis
zur November-Revolution, Wolf Biermann, Hrsg. Hannes Stein,
Kiepenheuer und Witsch, Köln, 1990, 334 pp., DM. 18.80.
‘Liedermacher’ Wolf Biermann leeft inmiddels al 14 jaar in zijn vaderstad Hamburg,
nadat hem, als DDR-burger uit vrije keuze, in 1976 de meest cynische maatregel van
het DDR-regime te beurt gevallen was, de Ausbürgerung. Na een concert in Keulen
mocht hij de DDR niet meer binnen. Gedwongen moest deze communist (!) zijn
bestaan in het Westen verderzetten. Daar hield hij zich echter niet stil. In protestsongs
en een aantal artikelen bleef zijn stem verderklinken.
Klartexte im Getümmel brengt een bloemlezing van die artikelen, die in de
afgelopen jaren in kranten als Die Zeit en de Taz, of in andere uitgaven verschenen.
Sommige teksten werden tot nu toe nog niet gepubliceerd. Zo'n bundeling van in de
tijd verspreide teksten heeft voor- en nadelen. Enerzijds kun je je in dit boek van de
consequentie en de continuïteit van Biermanns denken overtuigen. Dat zijn kritische
blik door de dubbele vertrouwdheid met Oost én West dieper kijkt dan het ons in
deze problematiek doorgaans lukt, wordt o.a. duidelijk in de bijzonder visionaire
bijdrage Grosse Skepsis - Grossere Hoffnung (10/2/1987) over de politiek van
Gorbatsjov. Biermann waarschuwt in 1987 al voor wat er nu in de Sovjetunie aan
het gebeuren is. Anderzijds komen de dada's en de tics van Biermann ontluisterend
bloot te liggen. In iedere tekst komt de naam Brecht minstens één keer voor. Hij
citeert Brecht zoals protestanten de bijbel. Zeer vaak is zijn artikel opgevat als een
brief aan de hoofdredacteur of een bekende figuur en dat wil wel eens vervelen.
Erg diplomatisch is hij in zijn kritiek niet en verfijnd helemaal niet. Niet zelden
situeert zijn beeldspraak zich in een gebied dat Freud ‘anaal’ zou noemen. Toch is
Biermann eerlijk. Hoezeer hij ook op de kap van zijn ‘trouwe oude vijanden’ (315)
zit, zijn eigen zwakheid wil hij niet onder stoelen of banken steken. Onvermijdelijk
zijn een paar teksten té actualiteitsgebonden om nu nog echt aan te spreken. Dat
kunnen we niet zeggen over de laatste bijdrage ‘Durfmarke setzen’, de enige tekst
uit 1990. Nooit las ik zo'n treffende en tot op het bot correcte analyse van de
problematiek die met de Wiedervereinigung ontstaan is.
Peter Meukens

De wereld die ik aantrof, Bruce Duffy, Wereldbibliotheek, Amsterdam,
1990, 523 pp., BF. 985.
De roman die ons hier in een vlotte Nederlandse vertaling wordt aangeboden, is een
ambitieus boek over de wereld die Wittgenstein aantrof. In het Woord vooraf zet de
auteur de lijnen uit: ‘het is geen geschiedenis, filosofie of biografie, al lijkt het zich
soms wel op die terreinen te bewegen’ (p. 9). Om op de werkelijkheid te ‘gelijken’
moet de auteur die natuurlijk kennen: ‘Ik ben gaan beseffen dat je de feiten vrij goed
moet kennen om ze doeltreffend te kunnen veranderen’ (p. 9). Het pendant hiervan
is dat ook de lezer de werkelijkheid, in casu W.'s wereld moet kennen, om dit boek
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als een roman, een werkelijkheid in de tweede graad, te kunnen lezen: ‘Wie
Wittgensteins werk kent, zal direct zien waar ik uit heb geput en wat ik niet begrepen
heb’ (p. 9). Waar de auteur voor een dergelijke lezer onder de maat blijft is in de
belichting van de dramatische wende in W.'s denken: de W. van de Tractatus versus
de W. van de Philosophical Investigations. Hij verrast gelukkig de lezer in zijn
trefzekere schets van de breuk die de Eerste Wereldoorlog betekende voor het Weense
aristocratische milieu waarvan de familie W. een exponent was en van de breuk in
W.'s eigen leven: ‘Eigenlijk had hij twee vermogens weggegeven: door een boek te
schrijven dat naar zijn idee alle wezenlijke filosofische vragen had beantwoord, had
Wittgenstein zich als filosoof uiterlijk overbodig gemaakt; en door zijn fortuin weg
te schenken was hij bankroet, maar niet beter af’ (p. 384).
De wereld die W. aantrof wordt gedomineerd door twee figuren: Bertrand Russell
en G.E. Moore. De auteur is er m.i. niet echt in geslaagd de kruisbevruchting te
verhelderen. Men krijgt wel eens meer de indruk dat men te maken heeft met twee
aparte biografieën die achteraf als twee zelfstandige ‘levensvormen’ werden ingelast.
Hoogtepunten in de roman zijn de ingrijpende ervaring van W. als onderwijzer in
Trattenbach en zijn worsteling met en uiteindelijke erkenning van zijn joodse wortels.
‘Leugens leggen evenzeer als de waarheid de werkelijkheid vast’ (p. 300). Waarom
W.
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dan toch de waarheid boven de leugen verkoos is het geheim van zijn uitzonderlijk
leven dat de auteur in deze roman probeert te ontcijferen.
Hugo Roeffaers

Zandloper, Danilo Kis, De Bezige Bij, Amsterdam 1990, 247 pp., BF. 665.
De naam Danilo Kis begint in ons Nederlandstalig gebied langzaamaan door te
dringen als behorend bij een belangrijk en interessant Midden-Europees schrijver.
Hij werd in 1935 geboren in het Joegoslavische Subotica, vlak bij de grens met
Hongarije. In 1958 studeerde hij af in de vergelijkende literatuurwetenschap aan de
universiteit van Belgrado en was daarna als lector Servokroatisch verbonden aan de
universiteiten van Straatsburg, Bordeaux en Lille. Op 15 oktober 1989 overleed hij
in Parijs.
De wereldvisie en het mensbeeld van Kis zijn getekend door zijn joodse afkomst
enerzijds en zijn oorlogsherinneringen anderzijds (tijdens de Tweede Wereldoorlog
woonde hij overigens in Hongarije). Zandloper is het derde boek dat thans in een
Nederlandse vertaling verschijnt. Eerder al heeft men kennis kunnen maken met Een
grafmonument voor Boris Davidovitsj, een publikatie die hem ooit de Grand Aigle
d'Or van de stad Nice voor zijn totale oeuvre opleverde, en met de verhalenbundel
Encyclopedie van de doden, een boek dat hem in 1984 de Ivo Andricprijs bezorgde.
Zandloper, dat inmiddels bij ons de tweede druk beleeft, dateert overigens al uit
1972. Hoofdpersoon is de Hongaarse spoorwegemployé E.S., wiens laatste maanden
voor zijn deportatie (naar Auschwitz?) worden beschreven. De wijze waarop dit
vorm is gegeven dwingen bewondering af. Wie de roman begint te lezen wordt
geconfronteerd met vier verschillende hoofdstuktitels die steeds terugkeren:
Reisschetsen, Notities van een waanzinnige, Gerechtelijk onderzoek, Getuigenverhoor.
Pas na verloop van tijd bemerkt men dat de gebeurtenissen die onder deze titels
worden beschreven langzaamaan ineenschuiven en uiteindelijk over één en dezelfde
persoon handel(d)en. Men gevoelt dan sterk de neiging het boek weer van voren af
aan te herlezen.
We hebben te doen met een roman die, naast andere thema's, een vergeten segment
uit de moderne geschiedenis beeldend gestalte weet te geven: de tragiek van het
Middeneuropese jodendom. Ook de literaire inkleding, de voortdurende vraag- en
antwoordvorm, wekt een speciale, enigszins bedreigende sfeer op.
Panc Beentjes

Het kruisteken van lord Marchmain. Essays over religieuze motieven in
de moderne Engelse en Amerikaanse literatuur, Johan Kuin, Kok Agora,
Kampen, 1990, 189 pp., f 29,90.
Aangemoedigd door uitgever Klement van Kok Agora heeft de schrijver negen
essays, die eerder in tijdschriften werden gepubliceerd, in deze bundel bijeengebracht.
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Sommige essays zijn geschreven in de jaren vijftig, de andere tussen 1978 en 1983.
Vijf zijn als artikel verschenen in Streven.
De essays (over Edward Albee, Anthony Burgess, T.S. Eliot, Graham Greene,
G.M. Hopkins, James Joyce, G.B. Shaw, David Lodge en Evelyn Waugh) laten zien
dat religieuze en kerkelijke thema's wel degelijk aanwezig zijn in de moderne
literatuur, ook al lijkt het of er in literaire rubrieken een taboe op rust.
De titel is ontleend aan de roman van Evelyn Waugh, Brideshead Revisited (1945):
het kruisteken dat Lord Marchmain op zijn sterfbed maakt roept zeer uiteenlopende
oordelen over religie op. Gewetensdrang, de triomf van de genade, angst voor de
hel, opoffering, een magisch teken: al deze thema's zijn met de erbij behorende
godsbeelden aanwezig rond het sterfbed van Lord Marchmain.
Terwijl ook de essays over de afzonderlijk besproken schrijvers hun waarde hebben
behouden lijkt toch vooral het inleidende eerste hoofdstuk Literatuur en theologie
van blijvend belang. De schrijver houdt een pleidooi voor een nieuw besef van het
wezenlijk literaire, en dus ook speelse, lichtvoetige en open karakter van de theologie.
De theologie vertelt verhalen, die hoeven niet volledig te zijn. Het mogen nooit
dichtgetimmerde, beklemmende constructies worden. Wie recht doet aan de openheid
en voorlopigheid van een verhalende theologie, houdt de ruimte open voor het verhaal
van het Onuitsprekelijke.
Wij weten alleen ‘in tekenen’. Metafysica is niets anders dan een dans van
denkbeelden, van exemplarische ideeën die ieder het vermoeden van het absolute in
ons wakker roepen. Ook de speculatieve theologie zou
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onafgebroken haar eigen ruimtescheppende speelsheid moeten beseffen. In de
overgang van het ene beeld in het andere, het ene verhaal in het andere, en in de ene
naamgeving in de andere, verandert de waarheid niet. ‘Dezelfde waarheid wordt
steeds uitgezegd op verschillende wijzen, die uitnodigen tot nieuwe uitzeggingen’.
Harry Hamersma

De schreeuw van de bunzing, Willy Spillebeen, Houtekiet,
Antwerpen/Baarn, 1991, 94 pp.
Zonder herinneringen zou er geen literatuur bestaan. Op de een of andere manier
vertrekt elke schrijver vanuit zijn eigen realiteit. Dat geldt zeker voor Willy Spillebeen,
die altijd in zijn herinneringen en ervaringen heeft gespit als in een reusachtige tuin.
Hij is al lang niet meer de ‘kringschrijver rond de eigen navel’, zoals we hem uit zijn
vroegste werk kennen. Toch is zijn hele oeuvre sterk autobiografisch gekleurd. Ook
wanneer hij over anderen schrijft, heeft hij het wezenlijk over zichzelf, zelfs in romans
waarin je dat niet meteen zou verwachten. Maar in elk nieuw verhaal neemt de realiteit
van de schrijver ook een andere gestalte aan. Die werkelijkheid in woorden geklonken,
wordt verbeelde werkelijkheid. Fictie dus.
De idee dat de verhaalwerkelijkheid slechts een schijngestalte is, wordt mooi
geïllustreerd door zijn jongste werk De schreeuw van de bunzing. De structuur doet
misschien wat ongewoon aan. Het is een dubbelverhaal. De twee verhaalkernen
verhouden zich ongeveer tot elkaar als paradigma en stelling.
In het eerste deel vertelt Spillebeen over de relatie tussen een oude man en zijn
kleinzoon Rudi. Tijdens een klopjacht op een wijfjesbunzing wordt Rudi door het
dier in zijn been gebeten. Hij maakt ook twee jonge bunzings buit, die hij in
gevangenschap groot brengt. Wanneer na een tijd op Rudi's been een kwaadaardig
gezwel wordt gevonden en er een gedeeltelijke amputatie moet worden uitgevoerd,
legt iedereen het verband met de bunzing, al staat die er natuurlijk buiten... ‘Kanker
is een bunzing’, zegt de auteur in het tweede deel van het boekje. Daarmee is gelijk
de basismetafoor gegeven. De bunzing is het symbool van de dood of, in engere zin,
van verwilderde celgroei die het leven bedreigt. Indien het om een jong leven gaat,
dat van Rudi bijvoorbeeld, wordt die dreiging echt onbegrijpelijk en zinloos.
‘Wat een schitterend symbool, die bunzings met hun schreeuw die terreur en dood
zaait. Daar schrijf ik een verhaal over’ (p. 72). Zo expliciet reikt de auteur in het
tweede verhaal de sleutel aan voor het eerste. Dat tweede deel schetst het
incubatieproces van het eerste verhaal. Bovendien geeft het de lezer een inkijk in de
werkwijze van de schrijver. Ik heb de indruk dat Spillebeen het eerste verhaal heeft
bedacht als excuus of als voorwendsel om de relatie tussen fictie en werkelijkheid
uit de doeken te kunnen doen. Of anders, als voorbeeldverhaal voor zijn stelling dat
de werkelijkheid in woorden andere gedaanten aanneemt. Voor elk nieuw boek stelt
zich telkens weer dat ene probleem, namelijk hoe het veelkoppige monster van de
werkelijkheid in een structuur kan worden gedwongen. Het wordingsproces van een
boek vergelijkt Spillebeen met een bijenbol: rondom een centrale metafoor gaan
allerhande gegevens als een zwerm samenklitten. Het komt er dan op aan - en dat is
de moeilijkste taak - een structuur te vinden (‘een emmer’) om die zwerm in te doen.
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De schreeuw van de bunzing bevestigt wat we al lang weten: dat Willy Spillebeen
een talentvol schrijver is, iemand met een sterke zin voor samenhang en opbouw.
En toch heeft dit werkje me niet ten volle kunnen bekoren. Het is knap gemaakt, dat
zal ik niet ontkennen, maar de ‘beeldenzwerm’ lijkt me nogal zwaar voor het dunne
verhaal waaraan het is opgehangen. Het gewicht van de symboliek verhindert dat de
oude man (de focalisator) meer wordt dan een mens van papier. De gebeurtenissen
en de personages bestaan vooral in functie van de symboliek.
Het is maar een boek, zou je kunnen zeggen. Een boek, waaruit het echte leven is
weggevloeid en tot literatuur is gestold. Echter ook een boek dat je meetroont naar
de ‘set’ van De schreeuw van de bunzing, achter de coulissen van een schrijversleven.
Het is een voorrecht daar een veertigtal bladzijden lang - de duur van het tweede
verhaal - te mogen vertoeven. En wat je daar verneemt, is informatie uit de eerste
hand. Bijvoorbeeld het nieuwtje dat er weer een grote roman op stapel staat. Blijkbaar
wil Spillebeen zijn lezers niet lang op hun honger laten! In afwachting van dat nieuwe
werk, wil ik dit dubbelverhaal bestempelen als een aardig intermezzo.
Jos Van Thienen
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Hollands Avontuur, Casanova, vertaald en van commentaar voorzien
door Frans Denissen, Prometheus, 1991, 119 pp., BF. 395.
Giacomo Girolamo Casanova (1725-1798) is de geschiedenis ingegaan als hét
voorbeeld van de erotomaan, de charlatan en de onstuitbare avonturier. Hijzelf heeft
zich echter altijd als een filosoof en een literator beschouwd. Met zijn in 1787
begonnen mémoires, Histoire de ma vie - herinneringen die hij na ze honderden keren
te hebben verteld als oude man neerschreef - leverde hij een nog altijd spraakmakend
werk af.
Uitgeverij Prometheus presenteert een korte selectie van fragmenten uit die
autobiografie, waarin de chevalier de Seingalt verslag doet van zijn bezoek aan de
Noordelijke Nederlanden en de avonturen die hij daar beleefde. Aanleiding van zijn
bezoek is een financiële operatie waarbij hij voor miljoenen Franse aandelen tracht
te slijten. De grote avonturier dringt daarvoor door tot in de hoogste handelskringen
van wereldstad Amsterdam. Alleen al Casanova's bluf maakt zijn verblijf tot een
fascinerend gebeuren: spetterende duels, ongehoorde amoureuze escapades,
kabbalistiek en gewaagde beurstransacties. In totaal heeft C. drie keer de Noordelijke
Nederlanden bezocht. De rode draad door de Hollandse avonturen is zijn ‘relatie’
met de nieuwsgierige koopmansdochter Hester Hooft - volgens C. 14 jaar, volgens
recent historisch onderzoek 11 jaar oud. Op het einde van C.'s tweede bezoek gaat
een mogelijk huwelijk net niet door, maar het leverde deze 18e eeuwse schavuit wel
stof genoeg voor één van zijn mooiste meisjesportretten.
Het is alleszins een gewaagd avontuur om uit een turf als Casanova's Histoire de
ma vie enkele fragmenten te selecteren met als doel de lezer enkele uiterst plezierige
uren lectuur te bezorgen. Misschien is die keuze van fragmenten met wat chauvinisme
gekruid (het gaat hier over Casanova in Holland), maar vertaler Frans Denissen - die
ook al Boccacio's Decamerone heeft vertaald - heeft zijn werk schitterend gedaan.
Naar het einde van het boek wordt de lezer zich wel degelijk bewust dat hij een
verzameling fragmenten aan het lezen is. Ondanks de commentaar en de eindnoten
blijft de kans groot dat hij de draad van Casanova's leven verliest. Hopelijk komt er
ooit nog eens een zelfde degelijke én boeiende vertaling van de volledige Histoire
de ma vie.
Erik De Smet

Zonder grenzen, Kristien Hemmerechts, De Arbeiderspers, Amsterdam,
1991, 258 pp., f 29,90.
Een roman over een uiteengevallen gezin, over gemis, lichamelijke en emotionele
verminkingen. Een verhaal dat speelt met de tijd. Zoals een archeoloog smalle sleuven
graaft in duizenden jaren puin en dan toch een aardig beeld krijgt, zo krijgt ook de
lezer van Zonder Grenzen slechts inkijkjes in twintig jaar geschiedenis. Negen
fragmenten kijken vanuit wisselende perspectieven terug op de periode tussen 1968
en 1990. De volgorde van de fragmenten lijkt willekeurig: het boek begint in 1972
en eindigt in 1969.
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Victor, de vader, studeert voor arts, verliest bij een ongeluk twee vingers, en ziet
zijn toekomst de mist ingaan. Zijn vrouw, Petra, onderhoudt het gezin dank zij haar
modezaak. Haar familie betaalde de studie van Victor. Victor wordt huisman, heeft
veel vrije tijd, gaat vreemd met vrouwen uit de buurt en wordt een soort Verlosser
voor Hannah Prat (Patricia de Someville de Richelieu). Prat leeft, na een kortstondige
loopbaan als terroriste, als een rat in een kraakpand. Prat denkt en droomt over Victor
in hoofdletters. Victor en Petra hebben een tweeling: Simon en Emilia. Na de
scheiding, niet vanwege Prat, maar vanwege Joëlle, een studente uit Parijs, blijft
Emilia bij Petra in Brussel. Victor begint met Joëlle (en Simon) een nieuw gezin in
Parijs.
Iedereen blijkt op drift, iedereen is losgeslagen en uit zijn verband gerukt. De
beklemming en het gemis zijn tastbaar. Er is wel een overdosis gemis. De tweeling
- ‘Wij zijn een beetje elkaar’ - is van elkaar geamputeerd. Victor mist zijn vingers
en - ‘Ik ben jou’ - Hannah Prat. Petra verliest Victor en Simon, maar is ook gewond
door een miskraam. Emilia knipt als tiener impulsief haar lokken af. Later ondergaat
ze een abortus. De moeder van Victor steekt haar hoofd in de oven. Petra's hoofd
wordt bij het skiën afgesneden door een laaghangende kabel. Er is sprake van een
hoofd waarvan soep gekookt wordt. Prats vrienden Rollo en Sico hebben beide een
lap voor hun oog. Prat zelf is verminkt. Wanneer Emilia als arts zonder grenzen in
Afrika werkt zijn er ook daar weer de nodige meldingen van ontbrekende
lichaamsdelen. En alsof het nog niet genoeg is krijgt ze portretten te zien van
ontbrekende ogen en een afgehakt hoofd.
Witte magie moet Petra genezen, Prat doet aan zwarte magie. Petra vergeeft alles,
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betaalt alles, ziet niets en hoort niets, reist zonder ophouden, komt ongelukkig aan
haar eind. Onrechtvaardig genoeg komt het met Victor allemaal redelijk goed. Met
Simon ook. Over hem vernemen we trouwens weinig.
De kracht van het boek zit hem niet in de gebeurtenissen, het plot of de karakters.
Alleen Hannah Prat en Emilia komen goed uit de verf. Ze zijn elkaars tegenpolen.
Prat zit vol haat en vergif, leeft ondergronds. Emilia komt tot bloei, wordt idealiste,
geneest en doet goed. Het bijzondere van het verhaal is dat er dwars door de negen
flarden verleden heen dezelfde beklemming spreekt, dezelfde pijn om wat er zou
moeten zijn maar er niet meer is. Was de gewone chronologie aangehouden, dan was
het verhaal begonnen bij Victors affaire met Prat, de scheiding, en een bezoek van
Emilia aan Victor en Joëlle (Simon is er dan juist niet). Het einde gaat vooral over
Emilia. Over alle tussenliggende jaren krijgen we maar tweemaal iets te horen.
De nu gekozen structuur, een collage van brokstukken verleden, maakt alles extra
intrigerend.
De stijl is sober. Veel korte zinnen, waaronder af en toe zeer mooie: ‘Ik loop rond
in tochtige vertrekken, tref sporen van bewoning aan, maar waar gewoond wordt
kom ik niet. Iedereen is doof, blind en stom, en nergens woont een mens’.
Harry Hamersma

Droomjager, Rita Demeester, Meulenhoff/Kritak, Amsterdam, leuven,
1991, 159 pp., BF. 550.
In het kerstnummer 1987 van De Brakke Hond heb ik voor het eerst een verhaal van
Rita Demeester gelezen: Mokum. Het ging over de gedachten en de angsten van een
jongen door een strenge onderwijzer opgesloten in een berghok. Het slot was niet
helemaal onverwacht, eigenlijk ook niet verrassend en toch een echte ontlading van
de opgebouwde verhaalspanning. Mokum was een kort, zorgvuldig geschreven verhaal
dat boeide. Twee jaar later, in 1989, kwam haar eerste bundel, Stampvoeten in het
donker, een debuut dat niet onopgemerkt bleef. Met Droomjager is Rita Demeester
aan een tweede bundel toe. Zoals in Mokum kiest de schrijfster nog geregeld voor
het vertelstandpunt van een kind, vaak een puber. De personages kunnen als denkers
vs. doeners gecategorizeerd worden. Hun relaties zijn van pedagogische, affectieve,
therapeutische soms conflictueuze aard. Nogal wat verhalen spelen in de tweede
helft van de jaren zestig. De schrijfster put dan uit haar eigen herinneringen als
20-jarige. Door die keuze van Droomjager als titel van de bundel wordt gesuggereerd
dat de droom en het najagen van een gewenst levensdoel als een overkoepelend
thema geldt in de erg diverse verhalen. Het titelverhaal is overigens nogal drammerig:
een pas getrouwde jonge vrouw trekt na een groteske woordenwisseling met haar
man 's avonds alleen naar de buurt van het Centraal Station te Brussel in een taxi
met een bijzonder spraakzame chauffeur die haar de terugkerende angstdroom van
zijn vrouw vertelt. In een café luistert ze mee naar een gesprek tussen een jong paar
en een vriend. De relaties van hun vrienden onderwerpen ze aan een ironische analyse.
In een café kan je cafépraat verwachten en die krijg je als lezer dan ook
voorgeschoteld: cliché-uitspraken van vrouwen over mannen en omgekeerd worden
in spitse dialogen genoteerd. Het verhaal Een detail uit Picasso over congresgangers,
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specialisten in stekelbaarzen, sponsen of Chinese ligusterslakken is in de toonaard
van Maarten 't Hart geschreven maar zonder diens eruditie. Het slotverhaal Lessen
uit de levens van martelaren komt dan weer in de buurt van Hamelinks Brandoffer
op zondag uit de bundel Het plantaardig bewind. Het resultaat van het machtsstreven,
de wreedheid, de branie en de agressie van pubers is daar beschreven in taferelen
die je als lezer niet meer vergeet. Het verhaal van Rita Demeester over de ik-verteller
en zijn mede-astmalijders Boris en Boy grijpt niet echt aan, beklijft niet. Vertellen
is een lezer meevoeren in een wereld van de door verbeelding, dromen en eigenzinnige
selectie getransformeerde belevenissen van jezelf en van anderen. Rita Demeester
wil daarbij soms teveel zeggen en laat haar personages teveel beleren en te weinig
beleven. Elk verhaal van haar bevat een aantal wijsheden die als aforisme of als
opsteltitel kunnen dienen. Dat een personage eenzaam is, laf of verdrietig of wat dan
ook, hoeft niet geïllustreerd te worden door een treffende uitspraak over dat gevoelen,
het moet uit het voorkomen en de handeling van het personage zelf blijken.
Joris Gerits
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Varia
Kunstenaarszakboekje, Editie '90-'91, D. Albrecht, G.L. Ballon e.a. (red.),
Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1990, 418 pp., BF. 1.090.
Er bestaat een op het eerste gezicht vreemde wetmatigheid in de geschiedenis van
de kunsten die ons leert dat economie en cultuur nauw met elkaar verbonden zijn.
Het zou dus best kunnen dat kunsthistorici over 200 jaar aan het boekje dat hier voor
mij ligt een bijzondere wetenschappelijke waarde zullen hechten. Voorlopig is de
waarde ervan alleen praktisch. Het richt zich, zoals de titel ondubbelzinnig verkondigt,
tot de kunstenaar (auteur, musicus, plastisch kunstenaar, cineast,...). Die moet
vooraleer artistieke activiteit te ontplooien, denken aan de materiële onderbouw: zijn
‘grondrechten en vrijheden’ (hfst.1), zijn relatie met de overheid (hfdst. 2), zijn
economische (hfdst. 3), sociale (hfdst. 4), en fiscale positie (hfdst. 5). Denkt hij eraan
zich te organiseren in een venootschap of vereniging van kunstenaars, dan leze hij
hoofdstuk 6. Intussen zijn dan alle belangrijke thema's aan bod gekomen: straf- &
auteursrecht, de douane, de inkomstenbelasting en de BTW, subsidiëring, prijzen en
wedstrijden, verzekeringen, contracten en veel meer.
De praktische bruikbaarheid van het boekje houdt niet op bij de kunstenaar:
iedereen die bij het artistiek en cultureel bedrijf is betrokken, kan er baat bij vinden
en dan denk ik vooral aan het deel 2 ‘Kunst en beleid’. Daar vindt de lezer informatie
over alle mogelijke vormen van steun van de overheid aan culturele projecten.
Bijzonder leerrijk is de staalkaart die hiermee geboden wordt van het officiële Vlaamse
culturele landschap. Hoewel het vanzelfsprekend telkens over bedragen met meerdere
nullen gaat, is het opvallend dat relatief weinig projecten het moeten stellen met
relatief kleine bedragen. Hier lezen we tot op de komma, hoeveel, - maar vooral ook
hoe weinig, de Vlaming aan cultuur wenst te besteden.
Het Kunstenaarszakboekje verschaft m.a.w. een heleboel nuttige basisinformatie
die bovendien overzichtelijk en bevattelijk wordt weergegeven. Dat is, gezien de
vaak bijzonder complexe regelgeving, niet voor de hand liggend. In de voetnoten
wordt regelmatig verwezen naar verdere literatuur, zodat het boek ook kan dienen
als wegwijzer voor meer achtergrondinformatie. Het bevat ook nuttige adressen en
wordt om de twee jaar volledig bijgewerkt. Wie zich abonneert krijgt de jaarlijkse
tussentijdse actualisering gratis toegezonden.
Erik Martens
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Personalia
Ludo Abicht
o

1936. Behaalde het doctoraat Germaanse Talen aan de universiteit van Cincinatti
(VS) met een doctoraat over Der prager Kreis. Adres: Brialmontlei 31, B-2018
Antwerpen.

Edouard Boné S.J.
o

1919. Doctor in de Antropologie. Em. professor van de UCL. Werkterrein:
paleontologie en bioethiek. Recente publikatie: Itinéraires Bioéthiques, 1991. Adres:
Trevierenlaan 18, B-1040 Brussel.

Herman de Dijn
o

1943. Doctor in de Wijsbegeerte, gewoon hoogleraar aan het Hoger Instituut voor
Wijsbegeerte (KU Leuven). Samen met A. Burms auteur van De rationaliteit en haar
grenzen. Kritiek en deconstructie. Adres: Pater Lievenslaan 10, B-3001 Heverlee.

Joris Gerits
o

1943. Studeerde Germaanse Filologie aan de KU Leuven. Docent aan de Universiteit
Antwerpen (UFSIA). Promoveerde in 1980 op een studie over Hugues Pernath.
Adres: Edmond Thieffrylaan 85, B-2640 Mortsel.

Harry Hamersma S.J.
o

1945. Doctor in de Filosofie. Tot 1985 docent aan het Filosofisch-Theologisch
Instituut te Yogyakarta, Indonesië. Pastor voor buitenlandse studenten in Amsterdam.
Adres: J.J. Viottastraat 1, NL-1071 JM Amsterdam.

Rafael Muñoz Palacios S.J.
o

1925. Em. prof. Theologie van Deusto (Bilbao). Van 1986 tot 89 aalmoezenier van
de Spaanse immigranten in Duitsland. Lid van het Europees Studiecentrum s.j.
O.C.I.P.E. (Brussel). Adres: Trevierenlaan 18, B-1040 Brussel.
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Guy Posson
o

1939. Hispanist. Medewerker aan de Standaard der Letteren. Adjunct-directeur
Provinciaal Hoger Instituut voor Communicatiemanagement te Antwerpen. Adres:
Sint Hubertusstraat 64, B-2600 Berchem.

Karel Puype
o

1964. Studeerde Romaanse Filologie en Audiovisuele Communicatiemedia aan de
KU Leuven. Verbonden aan het Postuniversitair Centrum van de K.U.L. Campus
Kortrijk. Medewerker van Septentrion. Leverde o.m. bijdragen voor de Dictionnaire
des Oeuvres, Lettres françaises de Belgique (1989-90). Adres: Stationsstraat 130/1,
B-8020 Oostkamp.

Gustaaf van Eemeren
o

1941. Doctor in de Germaanse Filologie. Directeur Centrum Renaissancedrama
aan de Universiteit Antwerpen (UFSIA). Publiceerde vooral over 17e eeuwse
toneelteksten. Adres: Sparrenlaan 16, B-2960 Brecht.
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[Juli 1991]
Ignatiaanse spiritualiteit als antwoord op onze tijd
Het avontuur van Loyola
Rex Brico
Aan de vooravond van dit Ignatius-jaar genoot ik het voorrecht om fysiek in de
voetsporen van Ignatius te mogen treden. Beginnend in Ignatius' geboorteplaats
Loyola trok ik langs de plaatsen in Spanje, Frankrijk en Italië waar Ignatius gewoond
en gewerkt heeft en verzamelde daar materiaal om een serie reportages te schijven.
Lang niet iedereen zag dit project echter zitten: in de loop van mijn reizen, maar ook
ervoor en erna, ontmoette ik allerlei mensen die vraagtekens plaatsten bij de zin
ervan. Wat viel in hemelsnaam over Ignatius te berichten dat van belang zou kunnen
zijn voor mensen van deze tijd? De meerderheid van mijn critici wist dan ook
nauwelijks wat Ignatiaanse spiritualiteit precies inhoudt. En de gedachte dat deze
spiritualiteit een antwoord zou kunnen vormen op de uitdagingen van onze tijd,
achtten ze niet meer dan een vrome wensdroom.
Toch ben ik al trekkend van Alcala naar Salamanca en van Venetië naar Rome tot
de slotsom gekomen dat de Ignatiaanse spiritualiteit zo'n antwoord vormt. Natuurlijk,
geloven in deze tijd daagt ons in meer dan één opzicht uit. En de Ignatiaanse
spiritualiteit is geen hoed die op ieders hoofd past. Wat me als journalist echter steeds
weer opvalt, is dat in bijna al die uitdagingen het ervaringsgegeven meespeelt dat
mensen niet meer bereid zijn te geloven op gezag van anderen. Ze verlaten hun kerken
omdat ze liever hun eigen ervaring vertrouwen dan wat hun te geloven wordt
voorgehouden. En zo doet zich de fundamentele vraag voor hoe er nog gemeenschap
kan zijn als al die individuele wegen die gelovigen in deze tijd met God gaan, niet
ergens samenkomen.
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Ontvankelijkheid
Wat is het dat in deze tijd gelovige mensen samenvoert tot echte gemeenschap?
Persoonlijk zou ik dat willen aanduiden als: ontvankelijkheid. Daarmee bedoel ik de
grondhouding die de werkelijkheid niet benadert als iets dat primair be-grepen,
onder-worpen, geobjectiveerd (tot object gemaakt), kortom, naar de hand gezet moet
worden, maar als een gegeven waar we ons voor open stellen, waar we naar leren
luisteren, dat ons doet verwonderen, waarin we misschien, soms even, de eigenzinnige
hand van het numineuze bespeuren, waardoor we ons mee laten nemen en waaraan
we ons toevertrouwen. Door ontvankelijkheid ontdekken mensen dat ze gegrond zijn
in een andere Werkelijkheid, die hun bevattingsvermogen ver te boven gaat. Niettemin
wil de ontvankelijkheid die andere Werkelijkheid pogen te beleven. Daarom vergt
ontvankelijkheid het scherpen van een soort innerlijke antenne, die ons gevoeliger
maakt voor signalen vanuit de binnenkant van ons leven. Rijst evenwel de vraag
waar we zo'n antenne vandaan halen. Want Philips maakt ze niet. En ook de
gedragswetenschappen hebben er geen voorstelling van. Wie wel?
Ik zie zo'n antenne in het leven en de spiritualiteit van Ignatius van Loyola. Hij
situeerde namelijk het Mysterie niet uitsluitend of zelfs maar primair in de kerk, waar
mensen worden verondersteld te geloven wat hun wordt voorgehouden. Ook meende
hij niet dat er voor en met God te leven viel alsof God niet bestond, zoals ons in de
jaren '60 werd voorgehouden. Maar wat hij deed was God zoeken én ervaren in alle
dingen. In de wereld dus, in de alledaagse wereld van geboren worden en opgroeien,
van werken en spelen, van liefhebben en afscheid nemen. Dáár zag hij de mens een
persoonlijke relatie ontwikkelen met het numineuze, daar leerde hij Gods sporen te
ontwaren. En voor hem waren die sporen geen abstracte constructies, maar concrete
werkelijkheid.
Hoe verwierf Ignatius zich die wijsheid? Hij verwierf haar in eerste instantie niet,
hij ontving haar. In kiem was zijn gave gratuiet, van God ontvangen. Daarvan heeft
hij vele malen zelf getuigenis afgelegd. Niettemin had hij haar niet kunnen ontvangen
zonder over een zekere mate van ontvankelijkheid te beschikken. Door zijn milieu
en zijn opvoeding, maar ook door zijn karakter, stond hij open voor God. En toen
het noodlot toesloeg, leerde God hem dan ook onderscheiden tussen de echte en de
valse waarden in onze levende werkelijkheid, tussen datgene wat hem dichter bij
God bracht en datgene wat hem
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van God verwijderde. Terwijl hij lag te genezen van zijn verwondingen in Pamplona
en hij in zijn dagdromen beurtelings stilstond bij een leven in dienst van de koning
en een leven in dienst van God, doorzag hij als het ware het verschil in soortelijk
gewicht tussen die twee levensstijlen. En dat zou van doorslaggevende betekenis
worden voor heel zijn leven.

Onderscheiding
Als je het goed bekijkt, was Ignatius een Freudiaan avant la lettre. Natuurlijk, hij
wist niet wat een onderbewustzijn inhield (dat weten wij overigens ook nog niet).
Hij constateerde evenwel dat mensen onvermoede beelden koesteren, die op een
geheimzinnige wijze invloed uitoefenen op hun gedrag. Beelden van goedheid en
eer en liefde en vooral ook ware en valse beelden van God. En zo kwam hij ertoe
zijn gevoelens te onderwerpen aan een soort zelfanalyse. Hij vroeg zich af wat hem
ten diepste bevrediging schonk. In onze tijd zouden we zeggen: hoe hij het dichtst
bij zichzelf kwam. Niet dus bij wat andere mensen waardeerden, hoogachtten,
toejuichten. Nee, hij probeerde te wegen wat hem ten diepste en onvervreemdbaar
eigen was.
Ignatius was een mens die eerst en vooral in zijn eigen psyche blikte om daar de
patronen van goed en kwaad, die in onze wereld onontwarbaar zijn verstrengeld, uit
elkaar te trekken. Het lijkt wel alsof hij sprekend vanuit ons modern levensgevoel
zegt: Niks objectiviteit, de wereld is zoals je haar ziet. Het gaat erom hoe je ernaar
kijkt. Of je blik zuiver is, uitgezuiverd van wat je verwacht te zien, hoopt te zien,
maar ook vreest te zien. Hoe kijkt een mens zó, dat hij datgene wat toekomst schept,
onderscheidt van wat doodslaat, ook al dient dat doodslaan zich aan als levenwekkend.
Dat is de vraag die Ignatius uit zijn roes wekte van ridderlijke amour en avontuur.
Zo'n groeiende onderscheiding wijst op een ontvankelijkheid waar we, denk ik,
ook in deze tijd jaloers op mogen zijn. Want wat zijn we niet geconditioneerd! We
mogen onszelf dan mondig noemen en individualistisch, in de grond van de zaak
voelen, denken en lopen we allemaal in het ritme dat ideologen en wetenschappers,
kranten en televisie, producenten en consumenten voor ons tamboereren. Mensen
wennen aan alles, denk ik wel eens. We zijn eraan gewend geraakt dat we de aarde
kapotmaken, dat we leven ten koste van armoede in tweederde van de wereld, dat
we onze vrije tijd doorbrengen met
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het kijken naar geweldfilms, dat we niet veilig over straat meer kunnen lopen, we
accepteren het allemaal als min of meer vanzelfsprekend. We komen er in elk geval
niet massaal tegen in opstand. En dan kom je zo'n man tegen van vier eeuwen terug
en die zegt: niks aanpassing, niets vanzelfsprekend. Kijk en zie! Ontwaar hoe jij en
je hele wereld zich ophangt aan een glanzende gouden haak. En kies!
Ignatius koos. Dwars door de conditionering heen van een aristocratisch milieu,
van welzijn, eer en roem, brak hij uit en trok hij weg, de wereld in van armoede en
ontbering, honger en dorst, vernedering en fysieke pijn. Hij had een hoge
hoffunctionaris en van daaruit wellicht een gefortuneerd prelaat kunnen worden,
geen ongebruikelijke carrière in die tijd. Maar nee, hij koos ervoor om als een dropout
door het leven te gaan, een zwerver verschoond van mijter en staf, van kleurrijke
gewaden en satijnen handschoenen.

Pelgrimage en ervaring
Niet alleen in zijn onderscheiding, ook in dit wegtrekken antwoordt Ignatius op de
uitdagingen van onze tijd. Het initiatief tot pelgrimeren vergt immers dat de pelgrim
zich eerst los maakt van de kaders die hem ketenen. Maar is dat ook niet wat van
mensen vandaag gevraagd wordt als ze hun geloof willen bewaren? Vereist ook dat
niet vaak de moed om zich los te worstelen uit een netwerk van godsbeelden,
Schriftinterpretaties en morele voorschriften, dat hun van bovenaf is opgelegd? Want
wat eens levende ervaringen waren van levende mensen - zoals bijvoorbeeld de
spontane ervaring van de apostelen dat ze in de rabbi Jezus het mysterie van de
Onbenoembare ontmoetten - is door generaties van schriftgeleerden en prelaten
versteend tot onaantastbare leerstukken, waaruit voor velen elk leven is verdwenen.
Fossiele constructies die mensen meer ketenen dan bevrijden. Misschien ook geen
wonder in een cultuur waarin alles erop gericht is God, mens en aarde naar de eigen
hand te zetten. Dan moet leven, inclusief goddelijk leven, wel tot object gemaakt en
geabstraheerd worden om het niet uit de hand te laten lopen. Maar vroeg of laat staat
er dan voor gelovigen nog maar één weg open: evenals Ignatius afzien van wat ze
bezitten om op zoek te gaan naar wat niet te bezitten valt. Want laat er geen twijfel
over bestaan: over de God van de persoonlijke ervaring valt niet te beschikken.
Niettemin is religieuze ervaring de voornaamste katalysator ge-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

871
weest van de diepgrijpende veranderingen die in Ignatius' leven hebben plaatsgehad.
Voor Ignatius openbaarde God zich evenzeer in de menselijke ervaring als Hij deed
in de Schrift en de traditie, die in zichzelf trouwens ook de neerslag vormen van hoe
joden en christenen God ervoeren. In die zin is de biografie van Ignatius het verhaal
van hoe God met hem omging. Maar in dezelfde zin zijn ook onze eigen biografieën
zulke verhalen en kunnen onze levensgeschiedenissen dienen als bronnen van
theologie en spiritualiteit. De jezuïet Han Renckens zou zeggen: Je eigen Schrift
schrijven. Welnu, is dat niet precies wat Ignatius deed, niet minder dan vier eeuwen
geleden?
Natuurlijk, Ignatius hechtte aan de evangeliën en de figuur van Jezus nam in zijn
leven zelfs een centrale plaats in. Maar dan toch vooral omdat hij aan Jezus aflas hoe
een mens in zijn of haar leven Gods wil gestand kan doen. Bovendien moet hij zich
bewust geweest zijn dat ook voor Jezus de vindplaats van God in diens erváring
gelegen heeft. En zo kon hij Jezus' leven en uitspraken beschouwen door de ogen
van zijn eigen ervaring. Of zoals de Quakers het zouden zeggen: vanuit het goddelijk
licht in de eigen ziel. Geen dogmatiek dus als bril om de Schrift door te beschouwen.
Ook geen 17e eeuwse belijdenissen. Maar de ervaring van God in het eigen binnenste.
Die ervaring is bij Ignatius overigens niet van de ene op de andere dag
binnengeslopen, maar gegroeid in de loop van een lange en moeizame pelgrimstocht,
die het grootste deel van zijn leven omvatte. Tijdens die pelgrimstocht leerde Ignatius
steeds minder op zichzelf te vertrouwen en steeds meer op God. Geleidelijk ontdeed
hij zich van al zijn vroegere houvasten. Eerst verliet hij zijn ouderlijk huis en legde
hij zijn wapenrusting af. Wat daarmee voor hem aan geborgenheid verloren ging,
kunnen we ons in deze tijd nauwelijks voorstellen. Toch was dat nog maar het begin.
Ofschoon hij hinkte, legde hij 15.000 kilometer te voet af, onderwijl zijn kost
bijeenbedelend. Hij maakte zich afhankelijk van een grillige natuur en van nog
grilliger mensen. Maar ook dat was nog niet genoeg. Voor de boottocht naar Jeruzalem
weigerde hij aanvankelijk proviand mee te nemen, zozeer wilde hij zichzelf overtuigen
dat God hem wel in leven zou houden. Tot aan het eind van zijn leven toe heeft
Ignatius die grondhouding van Godsvertrouwen volgehouden. Niet voor niets
verplichtte hij bij het schrijven van de constituties zijn orde tot een leven in armoede.
Zijn mensen moesten er dag en nacht aan herinnerd worden dat ze niet leefden vanuit
eigen kracht, maar in vertrouwen op de kracht van God.
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Ervaring en vertrouwen
Als we over ontvankelijkheid praten als antwoord op de geloofsdilemma's van onze
tijd, dan is het met name deze combinatie van innerlijke ervaring en vertrouwen die
ons een perspectief verschaft. Want voor hoeveel mensen die zich nu, anno 1991,
gelovig noemen, betekent geloven: zichzelf toevertrouwen, uitleveren, overgeven?
De Britse monnik Thomas Merton zei ooit dat de gelovigen van zijn tijd geloven
abusievelijk verwarden met het aanhangen van gelovige opinies. Merton stierf in
1968. Maar is het vandaag zoveel anders? Meer nog dan toen hebben we ons een
samenleving gecreëerd waarin niemand en niets meer vertrouwd hoeft te worden,
alles is verzekerd, tot in de kleinste details toe. De westerse mens van deze tijd
vertrouwt zijn leven niet toe, hij neemt het in de hand. Zoals hij de aarde in de hand
neemt met zijn technologie. Of de wereld met zijn economie. Of God met zijn
theologie.
Hoe meer ik me het afgelopen jaar verdiept heb in Ignatius, hoe vuriger ik ervan
overtuigd geraakt ben dat Godservaring niet bestaanbaar is zonder innerlijke overgave.
Ik zeg dat niet licht, want ik behoor tot een generatie die al in de jaren '50 naar Azië
trok, omdat we daar zogenaamd de technieken konden leren om die mysterieuze
Werkelijkheid die wij hier in het Westen God noemen, tastbaar in onze greep te
krijgen. De beat-generation noemden ze ons. Onder onze ene arm droegen we On
the road van Jack Kerouac, onder de andere Siddharta van Herman Hesse. En ik kan
niet ontkennen: het hartstochtelijk begeerde Mysterie was ons soms heel nabij. Echter
niet vanwege de technieken, maar omdat we onze zekerheden achter ons hadden
gelaten.
Voor Ignatius ging het evenwel niet om de ervaring ter wille van de ervaring zelf,
zoals bij beoefenaars van oosterse spiritualiteit zo vaak voorkomt, maar omdat mensen
in de ervaring van het numineuze een gevoeligheid ontwikkelen voor wat indruist
tegen de liefde van God. Met als gevolg dat, zoals God lijdt onder het onrecht en de
uitbuiting waar een groot deel van de mensheid aan blootstaat, ook de contemplerende
mens steeds meer aan dit grote lijden deelachtig wordt. Van iemand houden betekent
immers ook: met iemand mee lijden. Contemplatie-in-actie was voor Ignatius dan
ook een drijfveer om dat onrecht en die uitbuiting met alle middelen te bevechten.
De man uit het dal van Loyola mag dan vooral de geschiedenis in zijn gegaan als
een klerikale strateeg en een vriend van pausen en andere machthebbers, onder dat
vernis school een hartstochtelijk levend
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mens, die zich tot in zijn diepste diepte geraakt voelde door de verzengende liefde
van God. En het was de ervaring van die liefde die in hem zo'n innige liefde voor de
mensen van zijn tijd deed ontbranden.
Ignatius was niet minder een mysticus dan Franciscus van Assisi of Jan van het
Kruis, hij ervoer de Onbenoembare alleen op een andere wijze. Beleefde Franciscus
het Mysterie vooral in de natuur om hem heen en Jan van het Kruis in de donkere
nacht van zijn ziel, Ignatius liet zich bovenal raken door de aanwezigheid van God
in de tussenmenselijke verhoudingen. Precies daarom is Ignatius zo actueel. Want
wat anders brengt mensen tot een nieuwe moraal dan een impuls van heel diep
binnenuit? Wat beweegt mensen ertoe anders te gaan leven? Dat doen ze toch alleen
als ze gedreven worden door een liefde die bereid is te lijden? Maar wie of wat zal
duurzaam zo'n liefde in ze aanstichten? Een programma van de Wereldraad van
Kerken? Een campagne van Pax Christi? Een encycliek van de paus? Het is allemaal
nodig, het zal allemaal helpen. Maar het richt op den duur niets uit als er niet bij
ieder mens persoonlijk een innerlijk vuur achter zit, dat onze gehechtheden aan onze
westerse levensstijl weet te relativeren. Welnu, Ignatius heeft laten zien dat God zo'n
vuur aansticht als mensen bereid zijn hun geestelijke luchtkanalen te ontstoppen.

Een lekenspiritualiteit...
Het laatste, maar zeker niet onbelangrijkste argument waarom ik meen dat de
Ignatiaanse spiritualiteit een antwoord is op de uitdagingen van onze tijd, vormt het
feit dat ze een typische lekenspiritualiteit is. Natuurlijk, de Sociëteit van Jezus, die
van de Ignatiaanse spiritualiteit niet de geringste manifestatie vormt, omvat veel
priesters en is door de geschiedenis heen ook bepaald niet verschoond gebleven van
clericalisme. Sinds de jaren '60 van deze eeuw lijkt de sociëteit zich echter steeds
meer bewust te worden van haar oorspronkelijke doelstelling: de kerk gevoelig te
maken voor de roepstem van God in deze wereld. En zo valt er in de jezuïetenorde
een duidelijke herbezinning te constateren op de bronnen van de Ignatiaanse
spiritualiteit, met alle onvermijdelijke spanning die dat in de kerk teweegbrengt.
Om Ignatiaanse spiritualiteit te beoefenen hoeft een mens evenwel geen jezuïet te
zijn. Ignatius zelf was voor het grootste deel van zijn
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leven een leek en onderging als zodanig zijn belangrijkste ervaringen. Jarenlang
preekte hij niet, zoals gebruikelijk, in monoloogvorm, maar bracht hij op subtiele
wijze God ter sprake als hij ergens voor een maaltijd werd uitgenodigd. Zo ook maakt
Ignatiaanse spiritualiteit geen onderscheid tussen een geheiligde en een profane
wereld, met overeenkomstige ambten voor priesters en leken. God is voor haar
verborgen maar ontwaarbaar aanwezig in alle situaties van het leven, hoe godloos
deze zich ook voordoen. Ignatius had trouwens ook geen huilende Mariabeelden of
gestigmatiseerde handen nodig om sporen van God te bespeuren. Die sporen ervoer
hij uitrustend aan een rivier in Manresa of biddend in een kapelletje op weg naar
Rome. Over wonderen repte hij in zijn oeuvre niet of nauwelijks.
Natuurlijk, veel van de beelden die Ignatius gebruikte, passen niet meer in ons
levensgevoel. In ons arsenaal van geloofsbegrippen is bijvoorbeeld geen plaats meer
voor een koning aan wie we trouw zweren. Ook zullen we God niet uitsluitend zoeken
in ons individuele leven, zoals Ignatius deed, maar daarnaast in de samenleving en
de geschiedenis. In de vierhonderd jaar die ons van Ignatius scheiden, heeft de tijd
dan ook niet stilgestaan. Niettemin blijken er door die eeuwen draden heen te lopen
die alle goede en kwade ontwikkelingen trotseren, ja, die zelfs in betekenis toenemen
naarmate de tijd vordert. Zo'n draad is, denk ik, de spiritualiteit die de bewustwording
nastreeft van Gods concrete en bespeurbare werking op alle niveaus van onze
werkelijkheid.

... Om opnieuw te beginnen
Uit de geschiedenis weten we dat de mensheid niet kan leven zonder het avontuur.
Overeenkomstig de tijd en de cultuur manifesteert zich dat op velerlei wijzen. Heel
vroeger was het de jacht waarin mensen het avontuur vonden, later de ontdekking
en verovering van werelddelen, en tegenwoordig de wetenschappelijke ontmaskering
van de natuur. Maar ook daar lijken mensen niet hun ultieme bevrediging in te kunnen
vinden. Want alle optimisme van de jaren '60 ten spijt, heeft de wetenschappelijke
vooruitgang het religieuze verlangen niet uit kunnen doven. En zo rijst de vraag: wat
nu?
Mischien moet het echte avontuur, de ontmaskering van onze spirituele binnenkant,
nog beginnen. Misschien is dat wel de échte uitdaging van deze tijd. Misschien wil
God ons, via de huidige crises in kerk en cultuur, nu net zo verleiden als Hij destijds
de ijdele adjudant
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Inigo de Lopez Loyola tot bezinning lokte via diens verwonding in het fort van
Pamplona. Voelen wij ons niet net zo verwond en net zo machteloos als hij zich
gevoeld moet hebben, toen hij, gekluisterd aan zijn bed, terugkeek op zijn verleden
en zich vragen stelde over zijn toekomst? Als er zó massaal over zingeving gesproken
en geschreven wordt als in onze tijd gebeurt, moeten mensen hun bestaan wel als
uitermate zinloos ervaren. Geen wonder dat ze met man en macht vluchten in de 20e
eeuwse ridderromans die de televisie hun dagelijks biedt. Is het toeval dat wij Ignatius
herontdekken in een tijd dat in onze juridisch angehauchte kerkinstituten geen zweem
van avontuur meer valt te beleven? De jezuïeten moeten de pelgrimsstaf maar weer
ter hand nemen en opnieuw beginnen.
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Ignatius van Loyola, door een onbekende Vlaamse meester, geschilderd op koper, 1600 (Coll. Gesù
- Brussel).

Vera effigies
In dit nummer stelt de Nederlandse publicist Rex Brico de vraag naar de
betekenis van Ignatius van Loyola (1491-1556) voor onze tijd. Het
antwoord is niet eenvoudig. Personen uit het verleden laten slechts sporen
na. De levenden zijn aangewezen op een zoektocht. In een ver verleden
was één aspect daarvan de speurtocht naar de Vera Effigies - de ware
afbeelding. Welk portret benaderde het meest het ware uiterlijk van een
gestorven persoon? Steeds weer probeerden kunstenaars het gelaat van
een held of een heilige natuurgetrouw vast te leggen. Eén van de
ontroerendste portretten van Ignatius is een minuscuul schilderijtje op
koperplaat (6,7 op 5,3 cm.) van de hand van een onbekende Vlaamse
meester uit 1600: een wat oudere glimlachende en bijna helemaal kale
Ignatius met een fijn aureooltje rond het hoofd. Een afbeelding die, volgens
tijdgenoten, de werkelijkheid dicht benadert.
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André Van Laere, Ignatius, pentekening, 1991.

Op basis van dit schilderijtje maakte de jezuïet-kunstenaar André Van
Laere een intrigerende pentekening. We zien Ignatius niet meer ‘zoals hij
was’. Alleen zijn silhouet blijft over. Rond de contouren van zijn persoon
wriemelen draden en lijnen over en onder mekaar. Zijn dit de beelden en
interpretaties die in de loop van vijf eeuwen over hem en zijn ervaringen
zijn ontstaan? Of staan die lijnen en draden voor de diffuusheid van het
bestaan waarin hij zoekend en tastend God poogde te vinden en te dienen.
Wie goed kijkt merkt dat alle kronkelende lijnen, hoe grillig ook,
weerspiegelingen zijn van dat éne silhouet. (Erik De Smet)
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Twaalf stellingen over de ‘veramerikanisering’ van het nieuwe
Europa
Amerikaan worden om Europeaan te zijn?
Ludo Abicht
Stellingen zijn er om beaamd of tegengesproken te worden.

1
We leven in de Amerikaanse eeuw. Na de Eerste Wereldoorlog bleven alleen de
Verenigde Staten als overwinnaar over. Door zijn technische en economische
superioriteit kon Amerika als erfgenaam optreden van de vroegere Europese imperia.
Als leider van de geïndustrialiseerde wereld kwam het ook aan het hoofd te staan
van de strijd tegen de pas ontstane Sovjetunie en haar sympathisanten, en volgelingen
in het Westen. Dit ‘anticommunisme’ is grotendeels verantwoordelijk voor de
uiteenlopende receptie die de nieuwe wereldleider te beurt viel. Voor de
conservatieven in Europa was Amerika de kampioen van de strijd tegen het
bolsjevisme en egalitarisme. Dat was een beetje ironisch. Het waren immers vooral
de Europese conservatieven en reactionairen geweest, die zich aan het vermeende
egalitarisme en gebrek aan cultuur van de Amerikaanse maatschappij geërgerd hadden.
Achteraf gezien lijkt het er bijna op, alsof men geloofde de grote Amerikaanse
waakhond voor de eigen doeleinden te kunnen gebruiken, zonder zich door de
minderwaardige Amerikaanse cultuur te laten aantasten. Omgekeerd vinden we aan
de linkerzijde in Europa, en niet alleen bij de Moskougetrouwe communisten, een
groeiend anti-Amerikanisme dat tot de tweede natuur van progressief Europa ging
behoren. Amerika was immers het centrum van het kapitalisme en het nieuwe
imperialisme. De rol die de VS tijdens de Tweede Wereldoorlog speelden, werd door
de progressieven als een machts-
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politiek maneuver geïnterpreteerd, een analyse die in hun ogen alleen maar bevestigd
werd door het Marshallplan, de Koude Oorlog, de hypocrisie van het neo-kolonialisme
en tenslotte de oorlog in Zuid-Oost-Azië. Terwijl de conservatieven Amerika prezen
maar niet echt vertrouwden of respecteerden, ontwikkelde zich bij de progressieven
een demoniseringsproces dat zelfs de redelijkste argumenten weerstaat. Beide
pantserden zich in hun eenzijdigheid en bepalen nog steeds het dubbelzinnige, ja,
contradictorische beeld dat de media ons van de VS te zien geven: Zeg me wat je
politieke kleur is en ik zal je zeggen wat je over Amerika denkt. Wie een klein beetje
met de VS vertrouwd is, weet dat geen van beide interpretaties juist is. En dat is
bijzonder gevaarlijk. Of men dat nu begroet of betreurt, de VS hebben op het ogenblik
een nog veel grotere invloed op het wereldgebeuren gekregen. Blijkbaar worden de
laatste hindernissen op de weg naar een Nieuwe Amerikaanse Wereldorde een voor
een uit de weg geruimd. In die wereldorde zal zelfs een verenigd Europa een marginale
of ondergeschikte plaats innemen, hoezeer men dat ook moge betreuren of trachten
te ontkennen. Een ongenuanceerd beeld van de Amerikaanse maatschappij en cultuur
kan dat alleen maar verergeren.

2
Vreemd heb ik het altijd gevonden dat men zich met name binnen de ‘Nieuwe Sociale
Bewegingen’ die bij ons ontstaan zijn uit het enthousiasme en de verwarring van de
late jaren zestig, ook helemaal geen vragen stelt over dit zwart/wit beeld van de VS.
Was de hele meirevolte van '68 en erna niet een import uit Amerika, even authentiek
als bijvoorbeeld de jeanskledij van de meeste jongeren, de populaire muziek, de films
en de frisdranken? Wanneer iemand het heeft over de ‘hamburgercultuur’, de
‘macdonaldisering’ of ‘cocacolisering’ van onze Europese beschaving, en daarbij
op de bijval van het kritisch intellectuele publiek mag rekenen, denk ik bijna instinctief
terug aan de betogingen en soms levensgevaarlijke acties voor de mensenrechten
van de kleurlingen in de VS, de durf van de allereerste activisten van de tweede
feministische golf, de dienstweigering van tienduizenden Amerikaanse jongeren
tijdens de Vietnamoorlog en de goed geïnformeerde ecologische pressiegroepen op
een ogenblik dat hier van de Groenen nog helemaal geen sprake was. Het valt moeilijk,
ook maar één ‘nieuwe sociale beweging’ te noemen die oorspronkelijk niet eerst in
de VS actief geweest is, van de Grijze Panters tot de organisaties voor rolstoelpatiënten
en de homofiele ‘bevrijdingsfronten’,
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om in het jargon van die jaren te blijven. Zo kunnen we de lijst van ‘goede en slechte’
eigenschappen aan beide kanten uitbreiden, waarbij het helemaal niet mijn bedoeling
is het ene met behulp van het andere goed te praten. Ik wil er alleen op wijzen hoe
complex een eerlijk en realistisch oordeel over de VS onvermijdelijk moet worden,
want zonder deze complexiteit dreigen we in onze afkeer tegen de
‘veramerikanisering’ die waardevolle elementen te verwaarlozen die een toekomstige
Europese cultuur niet zou mogen missen.

3
Beelden, imago's, statussymbolen worden natuurlijk via de beïnvloedingskanalen
van o.m. de reclame in andere culturen verspreid. Jonge Nicaraguanen schelden op
de Noordamerikaanse gringo's, terwijl hun levensstijl, hun ontspanning en hun cultuur
bijna uitsluitend door diezelfde gringowereld bepaald zijn. Mij is het hier echter te
doen om het diepere verband dat bestaat tussen het niveau van de technologie, de
economische produktie en de cultuur. Een Europeaan die vandaag Californië bezoekt,
kan er zijn eigen toekomst bekijken. De overschakeling van de produktie op
informatica en genetical engineering, de verregaande verspreiding van de ‘dynamische
onderneming van het nieuwe type’, het bedrijf zonder vakbond en met een haast
Japanse familieloyauteit van managers en personeel tegenover de onderneming en
het ‘team’, een vrijetijdscultuur die een steeds groter gedeelte van het BNP voor zich
opeist, een tolerantie die weinig geduld of medelijden heeft met de ‘verliezers’ (het
zou interessant zijn eens na te gaan wat de hedendaagse commerciële en mediataal
onder ‘winners’ verstaat), de vanzelfsprekendheid waarmee die moderne bedrijven
wetenschappelijk onderzoek, artistieke produktie en zelfs hogescholen - wat men
vroeger ‘onderwijs, kunsten en wetenschap’ noemde - sponsoren, een bijna
pathologische belangstelling voor het eigen psychische welzijn en lichamelijke
welbehagen. Ik bedoel: de Californische cultuur - of moet je zeggen: de Californische
‘levensstijl’? - is slechts mogelijk op basis van de nieuwe produktiewijze die daar
sinds de jaren zestig ontwikkeld werd. Overal in de VS waar diezelfde produktiewijze
zich uitbreidt - ik denk b.v. aan de ‘Sunbelt’ van het Zuidwesten - ziet men een
soortgelijke levensstijl ontstaan. Zouden de opkomst en de bloei van de nieuwe
sociale bewegingen in Europa dan ook niet minstens indirect te maken kunnen hebben
met een onderliggende ‘veramerikanisering’ van de materiële basis? Of is dit te
‘deterministisch’ of ‘marxistisch’ geredeneerd. Mijn vraag is wel of
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men het zich kan permitteren om alleen maar die elementen over te nemen die we
progressief, tolerant en sociaal bewogen vinden, met andere woorden, of er nieuwe
sociale bewegingen of een nieuwe levensstijl mogelijk zijn zonder de reusachtige
shopping centra, de zonnebanken en de wegwerpproduktie. Het antwoord is minder
vanzelfsprekend dan men zou denken, omdat het hier gaat om produkten die vaak
in één pakket met andere, minder aantrekkelijke goederen, aangeboden worden.

4
Neem bijvoorbeeld de democratie. De VS hadden het grote voordeel dat ze bijna
zonder erfschuld aan de opbouw van een democratische maatschappij konden
beginnen. Terwijl met de immigranten uit Engeland en Frankrijk de ideeën
overkwamen, bleven vele resten van tien eeuwen feodaliteit in de Oude Wereld
achter. Zelfs de uitmoording van de oorspronkelijke bewoners kon ideologisch min
of meer uitgelegd worden als de onverbiddelijke mars van de vooruitgang, die jammer
genoeg het verouderde uit de weg moet ruimen, net zoals Goethes Faust II van de
God van de Verlichting vergiffenis krijgt voor zijn ongenadige koloniale
expansiepolitiek die immers onder het vaandel van de Vrijheid werd gevoerd: ‘Wo
freies Volk auf freiem Boden wohnt’. Ongehinderd door het als het ware genetisch
ingebakken middeleeuwse denken van de Europeanen, konden de jonge Amerikanen
de ideeën van Locke en zijn geestgenoten in de praktijk brengen, en op de praktijk
kwam het tenslotte aan: ‘The proof of the pudding is in the eating’. Vanuit het
hedendaagse Europa kan men dat alles wegwimpelen als puur bedrog en
schijnheiligheid, maar dan vergist men zich. Natuurlijk heeft Noam Chomsky gelijk,
wanneer hij keer op keer aantoont dat de Amerikaanse democratie vandaag niet kan
werken, wanneer teveel mensen inspraak en beslissingsrecht zouden hebben en
daarom de burgers maar moet laten geloven dat ze in een echte democratie leven,
een taak waar de media zich uitstekend van kwijten. Dat neemt echter niet weg dat
op een aantal terreinen binnen de, toegegeven, geleide Amerikaanse democratie op
een heel andere en efficiëntere wijze met democratie geëxperimenteerd wordt dan
bijvoorbeeld in West-Europa. Ik denk hier onder meer aan de lokale besturen, aan
de ‘town meetings’ (open en vaak heftige publieke debatten met de lokale
beleidsmensen), de verschillende mogelijkheden tot volksraadplegingen en de
merkwaardige en reële vrijheid van spreken in het onderwijs, zowel officieel als
privé (academie free-
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dom). Zoals overal bevestigen ook hier de uitzonderingen doorgaans de regel. Dat
dit alles ingekapseld zit in een nationale en internationale politiek waar de bevolking
geen zeg in heeft, is geen nieuws, maar we geloven toch niet dat het ooit, in Europa
of Amerika, anders geweest zou zijn? Een grondige en gedetailleerde studie van deze
beperkte maar reële democratische terreinen zou wellicht vruchtbaarder zijn dan nog
eens een moreel bevredigende veroordeling van de Noordamerikaanse imperialist.

5
Meer over de democratie. We mogen niet uit het oog verliezen dat de VS, wel niet
uit zuivere menslievendheid, eeuwenlang een haven geweest is voor politieke
vluchtelingen van de meest diverse soort: mensen die vervolgd werden omwille van
hun geloof, Duitse slachtoffers van de antisocialistische repressie na de nederlaag
van de revolutie van 1848, uit Europa ontsnapte joden en linksen (zowat de hele
Frankfurter Schule, Einstein, Brecht en Bloch), bootvluchtelingen en vandaag nog,
merkwaardig genoeg, meer dan een half miljoen vluchtelingen uit Midden-Amerika,
slachtoffers van regimes die stuk voor stuk door datzelfde Amerika in stand worden
gehouden. Het resultaat van dit beleid is ook voor ons niet onbelangrijk, want een
niet gering gedeelte van onze moderne cultuur is op deze manier gered en aan de
wereld doorgegeven: zelfs de radicaal kritische maar niet anti-Amerikaanse geschriften
van Chomsky zijn slechts mogelijk, omdat zijn grootouders aan de pogroms van de
Russische racisten zijn kunnen ontkomen en een nieuw leven in de VS zijn kunnen
beginnen. Moet ik hieraan toevoegen, dat dit op geen enkele manier de selectieve
hypocrisie verontschuldigt van een immigratiebeleid dat wel Nicaraguaanse contra's
en drughandelaars binnenlaat maar geen uitgehongerde Haïtianen, wel de familie
Marcos maar zo weinig mogelijk sukkelaars uit het bevriende Guatemala?

6
Uit mijn eerste vijf punten leid ik af, dat we ons moeten hoeden voor een al te
simplistisch beeld van de verhouding tussen de VS en Europa. Heel vaak worden de
positieve verwezenlijkingen van het ene continent vergeleken met de minderwaardige
produkten van het andere, en dan staat de uitslag van het debat al bij voorbaat vast.
Wie de brandglasramen van Chartres vergelijkt met de hamburgertenten van de
Amerikaanse steden en de commerciële strips van Reno of Las
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Vegas, moet zo eerlijk zijn om dan ook even de exclusieve ‘rare books’ bibliotheek
van Yale University te vergelijken met de boereleute van een Vlaamse dorpskwis.
Wie het over de ‘cocacolisering’ heeft, heeft gelijk. Maar evenzeer gelijk hebben zij
die weten hoeveel de hedendaagse Amerikaanse wetenschap op bijna alle terreinen,
inclusief dat van de theologie, de ethiek en zelfs de marxistische economie en
esthetiek, aan de ontwikkeling van onze hele westerse beschaving bijdraagt. Zij weten
dat de erfenis van de grote intellectuele immigratie door autochtone Amerikaanse
mannen en vrouwen van vrijwel alle huidskleuren is opgenomen en wordt voortgezet.
Wie zich terecht ergert aan de overname van de Amerikaanse commerciële cultuur,
moet eens met dezelfde ijver in de universiteitsbibliotheken een willekeurig dozijn
wetenschappelijke tijdschriften doorbladeren. Ook die produkten zijn ‘made in
America’.

7
Het nieuwe Europa zal multicultureel zijn of ten onder gaan. Zo ongeveer luidt terecht de eis van diegenen die zich zware zorgen maken over de opkomst van oude
en nieuwe vormen van intolerantie, racisme en xenofobie. Grotendeels uit
economische overwegingen (goedkope arbeidskrachten, een anti-syndicale strategie,
het openen van nieuwe sectoren onder vaak mensonwaardige omstandigheden)
werden grote groepen niet-blanken naar Noord-Amerika, later de VS gebracht of er
als immigranten binnengelaten. Ook hier is geen sprake van echte of zelfs gehuichelde
naastenliefde, alle officiële herdenkingsspeeches ten spijt. Het resultaat was dat na
de Grieken en de Romeinen de Amerikanen de eerste westerse beschaving kregen
die met een hoog percentage niet-blanken moest leren leven. Ongeveer een eeuw na
de oprichting van de nieuwe staat, die wel als motto beleed dat ‘alle mensen als
gelijken geschapen zijn’ zonder dat verder in de praktijk te beleven, ontstond de idee
- de slogan, de droom? - van de ‘melting pot’, de smeltkroes waarin alle inwijkelingen
zouden worden omgevormd tot echte en gelijkwaardige staatsburgers. Dat is de
ethische drijfveer achter de beweging voor de emancipatie en de burgerrechten van
de zwarten, de Chinezen, de Portorikanen, de Chicano's en alle minderheidsculturen
die tenminste op juridisch vlak de ene overwinning na de andere heeft behaald.
Vandaag, zo'n kwarteeuw later, geeft iedereen toe dat die juridische gelijkheid de
economische, psychologische en emotionele discriminatie niet heeft doen verdwijnen,
integendeel. Daarom is het volgens mij noodzake-
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lijk, dat wij hier in Europa kennis nemen van de omvangrijke en diepgaande literatuur
die er over deze emancipatie en haar gedeeltelijke mislukking gepubliceerd is, dat
we onze lessen trekken uit een ervaring die tenslotte meer dan honderd jaar oud is,
terwijl wij pas beginnen in etnisch gedifferentieerde steden en maatschappijen te
leven.

8
Hetzelfde geldt voor de emancipatie van de vrouw, die op haar beurt weer samenhangt
met het ontwikkelingspeil van de hele maatschappij. Het is geen toeval dat de tweede
feministische golf en de theorie errond tot voor kort bijna uitsluitend uit de VS komen.
Wanneer we het hier voorzichtig hebben over wettelijke maatregelen zoals ‘positieve
discriminatie’, dan nemen we gewoon het concept en de praktijk van de ‘affirmative
action’ over die in de VS al meer dan vijftien jaar bestaan. Dat heeft gevolgen gehad
voor het zelfbewustzijn van de nieuwe generaties die het, ondanks de verwoede
tegenkanting van de christelijke fundamentalisten uit de ‘Bible Belt’, grondig eens
zijn over het principe van gelijkwaardigheid van de geslachten en er volgens mijn
ervaring ook veel meer naar leven. Uiteraard zal een discriminatie die meer dan
vierduizend jaar aan de gang is (Gerda Lerner, The Creation of Patriarchy, 1984),
niet in één of twee generaties ongedaan gemaakt kunnen worden, vooral wat het
bewustzijn van zowel mannen als vrouwen betreft. Maar de eerste stappen op die
weg zijn gezet, en als men een beschaving kan afmeten aan de positie van de vrouw
dan moeten de Europeanen met deze ontwikkeling in Amerika rekening houden
(zonder er alle typische trekken van te willen overnemen). Terzelfder tijd krijgen we
te maken met het fenomeen van de ‘feminisering van de armoede’. Maar ook in de
strijd tegen deze gevaarlijke ontwikkeling kunnen we te rade gaan bij het
baanbrekende werk van Amerikaanse feministen en theoretici als Barbara Ehrenreich
en bloeiende departementen voor Vrouwenstudies die nergens anders zo talrijk en
zo invloedrijk zijn als in de VS.

9
Voor ik dit overzicht van het complexe probleem van de ‘veramerikanisering’ met
een paar conclusies voor het nieuwe Europa afsluit, wil ik er nog op wijzen dat de
‘postmoderniteit’, de maatschappijvorm waarvan de culturele uiting het
‘postmodernisme’ is, in feite een Amerikaans verschijnsel is. Je kunt dat
postmodernisme om allerlei rede-
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nen verwerpen, maar je kunt niet buiten de postmoderniteit zelf gaan staan. Als het
waar is dat het postmodernisme een reactie is op de mislukking van het modernistisch
project, dan wordt de aantrekkelijkheid van deze culturele stroming begrijpelijk. In
plaats van ons eeuwig en altijd ‘negatief’ en cultureel elitair tegen en boven de
‘massacultuur’ te gaan opstellen, leren we deze cultuur, dit zelfbewustzijn van de
hedendaagse maatschappij, in de eerste plaats als gegeven te aanvaarden, om er
vervolgens de niet ingeloste beloften van het modernisme en de Verlichting in te
ontdekken en daaruit de nodige genuanceerde conclusies te trekken. Net als in de
milieuproblematiek, het rassenvraagstuk en de strijd voor de emancipatie van de
vrouw hebben we hier te maken met een bewustwording van een reëel probleem dat
je niet ongestraft uit de weg kunt gaan, zonder je in je steriel want inefficiënt gelijk
te begraven.

10
Dit brengt me tot een eerste conclusie. Gezien de toenemende economische,
technologische en wetenschappelijke integratie van Europa en de VS, moet elke
poging tot isolatie vermeden en bestreden worden. De VS kunnen niet ontkennen
dat hun culturele wortels hoofdzakelijk in Europa liggen, en wie zich van zijn wortels
ontdoet moet op korte of lange termijn verdorren. Maar evenmin kunnen de
Europeanen hun eigen ontwikkeling begrijpen zonder de invloed van de VS. Uiteraard
moeten we van alle culturen ter wereld leren, maar dat geldt in veel hogere mate
voor de VS dan voor welke andere niet-Europese cultuur ook, vooral vanwege de
interactie die al sinds het ontstaan van de VS plaatsgevonden heeft en nog steeds
voortgaat.

11
Ten tweede: deze interactie kan verstaan worden als een steeds nieuwe speurtocht
naar bondgenoten in de VS. Ter illustratie wil ik hier kort verwijzen naar de
merkwaardige geografische en inhoudelijke ontwikkeling van wat we ‘de
bevrijdingstheologie’ noemen. Tot de grondleggers ervan behoren zuiver op de
Europese Verlichting stoelende denkers als Ernst Bloch, Paul Tillich en Jürgen
Moltmann. Bloch en Tillich konden letterlijk, alleen maar overleven en voortwerken
omdat zij naar de VS konden emigreren. Hun ideeën werden, vermengd met de lokale
ervaringen van de sociale uitbuiting, verwerkt tot de Latijnsamerikaanse
bevrijdingstheologie. Deze theologie bevruchtte dan weer op haar beurt de
Noordamerikaanse ‘public theo-
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logy’, die op een veel reëlere manier aansluit bij vernieuwingsbewegingen in Europa
dan dat het geval kan zijn met een in de Derde Wereld ontwikkelde vorm van sociaal
geëngageerd christendom. Wie zich de moeite getroost om in de VS op zoek te gaan
naar andere stromingen die voor de culturele ontwikkeling in Europa essentieel zijn,
zal keer op keer op fenomenen stoten die herkenbaar, nuttig en zelfs noodzakelijk
zijn.

12
Tenslotte: waar, na eeuwen van Europese dominantie, de twintigste eeuw als de
‘Amerikaanse eeuw’ kan worden bestempeld, heeft het geen zin, van de
eenentwintigste eeuw te dromen als een tijd waarin Europa zijn leidende positie terug
zal winnen. Het zal inderdaad om een ‘Nieuwe Wereldorde’ moeten gaan, ook al
kan dit begrip onmogelijk ingevuld worden met het programma van de huidige
militair en technologisch triomferende Amerikaanse machthebbers. Onmogelijk,
omdat het steeds duidelijker wordt dat de VS niet langer de economische wereldmacht
zijn van de periode na de Tweede Wereldoorlog. Onmogelijk ook, omdat een
geslaagde Amerikaanse dominantie over de Europese bondgenoot, zoals die tijdens
de Golfoorlog weer gebleken is, de onrechtvaardige spanning tussen Noord en Zuid
alleen maar kan versterken. Een relatief onafhankelijk verenigd en vooral cultureel
heroplevend Europa zal het ethisch-politieke project, dat ooit in Europa geformuleerd
werd maar door de meest vitale sectoren in de VS werd voortgezet, moeten uitbreiden
op wereldschaal. Dat zal tot ernstige conflicten leiden met zowel Japan als de VS,
zeker op economisch gebied en op het terrein van de buitenlandse politiek (b.v. in
de houding tegenover de Arabische wereld en Afrika), maar het zal ook een kans
geven aan een echte internationale organisatie én aan die krachten in de VS en elders
die op alle niveaus, niet het minst op het ecologische, nodig zullen zijn om de
overgang van ‘de Amerikaanse eeuw’ naar een wereldcultuur te kunnen realiseren.
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Literatuur en cultuurrelativisme
Leo Geerts
Zijn alle culturen gelijkwaardig? Een absoluut cultuurrelativisme zou dat wel willen.
De Rushdie-affaire heeft onlangs nog eens laten zien hoe onhoudbaar dat standpunt
is. Men kan niet tegelijk de tolerantie tegenover een fanatieke vorm van de islam
beoefenen en het recht op vrije meningsuiting verdedigen. De terdoodveroordeling
van Rushdie is misschien maar een incidenteel ‘detail’ en zeker niet typisch voor
alle islamitische culturen, maar de vraag naar de ultieme betekenis van die affaire
blijft open. Daar waar culturen botsen - en dat gebeurt vandaag zowat overal ter
wereld - moet een heel groot wederzijds begrip nagestreefd worden, wil de tot een
dorp verschrompelende wereld leefbaar blijven, of dat wederzijds begrip nu een
westerse waarde is of niet. Alleszins is grote omzichtigheid geboden. Ook in de
literatuur uit landen die op de breuklijn van twee culturen leven, komt de worsteling
met de problematiek aan bod.
Een type-voorbeeld daarvan is het verhaal Het omgekeerd verleden van de nu
zevenentachtigjarige Albert Helman (Lou Lichtveld) in zijn nieuwe bundel schetsen
en verhalen uit Suriname, Verdwenen wereld1. Het vertelt hoe de auteur met zijn
gastheer, de Indiaan Eposi, op jacht gaat in het oerwoud. Ikonau, de vrouw van Eposi,
is ernstig ziek, maar ze gaat door met het traditionele, zware vrouwenwerk en haar
man is niet bereid haar daarbij te helpen. Het wordt zelfs haar dood. Is dit geen kras
voorbeeld van de vrouwvijandigheid in die toch zo ecologische en natuurlijke
levenswijze van de Indianen? Is Helman, zelf van Indiaanse afkomst, soms afgestapt
van zijn bekende verering van die levenswijze? Uiteraard niet. Van die verering bevat
de bundel nog voldoende voorbeelden. Maar Helman gaat het probleem ook niet uit
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de weg. Hij blijft de Indiaan lastig vallen met vragen over de zin van diens
‘wreedheid’. Diens uiteindelijke antwoord klinkt als volgt:
Je wilt dat het omgekeerd verleden (de tijd van de feministische amazones,
LG) terugkeert. Maar dat kan niet, en het mag niet. De dingen moeten
blijven zoals ze zijn ingesteld. Wil je dat de zon op de aarde valt en dat
het water naar boven stroomt? De vissen leven niet op het land en de herten
niet in de lucht. De purperhartboom bloeit niet in het regenseizoen en het
is niet in de droge tijd dat het 's avonds weerlicht. Alle dingen hebben hun
plaats en hun volgorde. Jij weet waar de grote heren hun geweren bewaren,
en ik weet waar de oerali (pijlgif, curare) groeit. Tamoesi (god, LG) heeft
alles zo gezet, en het is niet voor de levenden en niet voor de doden om
daarin verandering te brengen (30).
Kortom, de taakverdeling tussen man en vrouw, waaraan Ikonau te gronde gaat, is
even ‘heilig’, even onveranderbaar, evenzeer een stuk van de natuurlijke orde als de
gang van zon en maan en van de seizoenen. Eposi kan zijn vrouw niet redden, evenmin
als hij het water omhoog kan doen lopen. Helman toont een vrouwonvriendelijk
detail, dat een integrerend deel uitmaakt van Eposi's cultuur. Hij betreurt het, maar
hij ziet dat er niets aan te doen valt zonder dat tegelijk het hele bestaan van de Indiaan
op de helling wordt gezet. Eposi kan hooguit hopen dat Ikonau het overleeft, maar
ingrijpen mag en kan hij niet. Wel beweert hij wraak te zullen nemen op de
vrouwenstam in de buurt:
Als ze sterft, ga ik naar de Massoeano-rivier. En ieder van de vrouwen die
ik daar aantref, schiet ik neer met een oeralipijl. Tot ze me zelf misschien
neerschieten. Want zulke vrouwen zijn slecht, heel slecht. Een vrouw moet
bij haar man blijven, zolang hij dat wil (29).
Het antifeminisme blijft ons al even weinig bespaard als de vrouwvijandigheid! En
toch heeft Helman het verhaal niet opgebouwd als een requisitoir tegen de
Indianencultuur. Vrij subtiel doorweeft hij het met de bekende stoïcijnse houding
van natuurvolkeren tegenover de dood en de fysieke pijn. Alle houdingen blijken
immers te passen in de globale orde zoals die aanvaard wordt. Helman laat zich met
andere woorden kennen als een zeer genuanceerd bewonderaar van de Indiaanse
cultuur, waarvan hij ook de onvermijdelijke ‘wreedheid’ erkent. Tegelijk laat hij
heel eerlijk zijn eigen gezicht zien: hij is meer dan een toerist, bijna een
ontdekkingsreiziger en een antropoloog, en onmiskenbaar dus een westerling. Zijn
genuanceerde nostalgie maakt zijn schetsen en verhalen in al hun eenvoud
uitzonderlijk menselijk.
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Surinaamse orale verhalen
Voor iemand als Michiel van Kempen stelt deze problematiek nog andere vallen op.
In de verzameling Hoor die tori!2 heeft hij o.a. een tiental orale vertellingen van
Indianen, bosnegers en stadscreolen opgenomen, een hachelijke onderneming waarbij
de tekstredactie veel verder moet gaan dan het transcriberen van de opgenomen
geluidsbanden. Van Kempen geeft een voorbeeld:
Wat de lezer in de hier afgedrukte tekst niet terugvindt - afgezien nog van
de aanblik van de toliman (verteller) in zijn kleurrijke kaykon
(schouderdoek), de reacties van de aanwezigen in hun putukele's (lange
schouderdoeken) en de geur van de afufu-soep - is de rol van de pikiman.
Deze centrale figuur in het gezelschap geeft alles wat de giman (gever) in
losse zinnen meedeelt, door aan de toehoorders. Het rechtstreeks toespreken
van het publiek geldt bij de Aukaners immers als onbeleefd. Dit vormt
één van de facetten van het vertellen als ritueel dat - bij elke groep anders
- in de kale, gedrukte tekst praktisch altijd geheel wegvalt. Alleen dat deel
van het vertelritueel dat in woorden worden uitgedrukt, vindt de lezer
terug, zoals de vaste formuleringen waarmee S. Sombra zijn ondrofenitori
(ondervindingsverhaal) hier afsluit (12/13).
Maar ook wie op het terrein naar orale verhalen op jacht gaat, heeft moeite om tot
deze cultuurvormen door te dringen; erger nog, hij bedreigt ze. Van Kempen citeert
het werk van Cees Koelewijn, die als zendeling en onderwijzer van 1973 tot 1981
in Tepoe in Suriname werkte. ‘Gedurende de laatste maanden van zijn verblijf in het
dorp maakte hij zich verdienstelijk door meer dan honderd Trio mythen en legenden
op de band vast te leggen. Zijn voornaamste informant was de sjamaan Témeta
Wetaru - die dit boek met vertellingen opent’ (11). So far, so good! ‘Cees Koelewijn
registreerde datgene wat wrang genoeg mede door zijn optreden dreigde te verdwijnen,
maar hoeveel verdwijnt er zonder enige vorm van registratie?’ (15). De man met de
bandopnemer komt de cultuur niet ‘redden’, integendeel. Hij brengt de westerse
cultuur binnen. Hoe verzot men ook moge zijn op deze orale vertellingen, de
registrator ervan is tegelijk hun museale conservator en luidt hun doodsklok. Culturen
kunnen gelijkwaardig zijn in theorie, maar de sterkere verdringt de zwakkere.
Over deze cultuurschok heeft Van Kempen een voor Suriname heel typische
anekdote. Dit tropische land ligt als het ware in Amsterdam: oerwoud botst er elke
dag op stad.
Op de literaire pagina van De Ware Tijd (Surinaamse krant, LG) verscheen
in 1987 de vertelling Oma wiedt gras, waarmee Victor Banda en Kapitein
het relaas ten beste gaven van hoe oma het deed met zes mannen. ‘Ik heb
het gras dat jij niet
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gewied hebt, gewied’, zei oma ter verontschuldiging tegen haar kleinkind.
Door een wat ongelukkige lay-out leek het alsof deze korte vertelling bij
de Kinderpagina hoorde. Zedeprekend Paramaribo stond meteen op zijn
kop, het regende ingezonden brieven. Wat dit vooral duidelijk maakte,
was hoe breed de kloof is tussen stadse en binnenlandse cultuur. Van een
post-paradijselijk schaamtegevoel - ook wel truttigheid genaamd - heeft
de bosbewoner geen last (12).
Is deze vrij onschuldige anekdote niet een zachte versie van wat De Duivelsverzen
teweegbrachten? Ook in Rushdie's geval was de ‘lay-out’ een beetje ongelukkig:
‘verzen’ zijn in de islam religieus en kwetsen dus dieper, wanneer ze de religie
neerhalen. En zou er enige herrie geweest zijn zonder de cultuurschok tussen de
Engelse literaire liberaliteit en de traditionele religieuze opvattingen van vele
immigranten? Net zoals Paramaribo half in Amsterdam en half in de jungle ligt,
staat Rushdie met één been in Pakistan en het andere in literair London. Bovendien
gaat zijn boek over die cultuurschok, zoals een intellectueel die meemaakt.
Waarschijnlijk heeft de hele herrie meer te maken met het feit dat de wereldculturen
vandaag noodgedwongen op elkaar botsen, dan met de eigenschappen van die
culturen zelf. Vervolgens speelt de machtsverhouding mee: het getuigt niet van
culturele sterkte dat men de tegenstander fysiek wil liquideren; het is veeleer een
teken van machteloze woede bij gebrek aan goede argumenten. Wraak is menselijk,
vergiffenis is goddelijk.
Dat uit de cultuurschok waardevolle vonken kunnen springen, weet Van Kempen
maar al te goed. Hij plaatst een fabel van Michaël Slory, een van de grote dichters
van Suriname, als motto vooraan in zijn boek.
Ik had een keer een groene hagedis een prachtig blauwwitte-zwarte vlinder
zien verslinden. Het beest had met één sprong het prachtig insekt gevangen.
En nu zat hij hem op te schrokken, meedogenloos (3).
Slory zag daarin een beeld van wat hemzelf als dichter zou kunnen overkomen, hij
was immers een van de meer militante dichters:
Alsof die twee daar in hun strijd mij iets wilden vertellen van ‘pas maar
op, want dit zal jou gebeuren. Ze zullen jou als dichter die mooie verzen
kunt schrijven misbruiken en jou daarna opslorpen, kapot eten. En daarna
ben je weg!’ (3).
Afgezien van de inhoudelijke stellingname, hoe interessant ook, doet Slory hier iets
merkwaardigs, dat waarschijnlijk alleen maar op die grens tussen vroeger en nu tot
stand kon komen. Hij gebruikt het excessieve tropische beeld van de groene hagedis
van de blauw-witte en zwarte vlinder voor een westers-hedendaags standpunt over
poëzie; de fabelvorm herleeft in de confrontatie tussen jungle en stadspoli-
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tiek. Je ziet hier als het ware hoe de magische manier van kijken overspringt naar
een rationele analyse. Slory illustreert ongewild hoe iets van de magie gered wordt
in de literatuur, die wel vaker een ersatzvorm van de religie is genoemd.

Een Amerikaanse Indiaan
Wat bij Slory een indrukwekkend literair beeld is, wordt door anderen ook wel als
verleidelijk alternatief aangereikt. In onze gevoelsarme cultuur grijpen steeds meer
individuen, groepen, sekten en bewegingen naar de magie van oeroude natuurreligies,
al dan niet bijgeschaafd of opgepoetst. Een sterk literair staaltje van dit doordringen
van westerse (Noordamerikaanse) literaire vormen met elementen uit de Indiaanse
cultuur, zodat er een nieuw soort proza ontstaat, levert de Amerikaanse Indiaan Craig
Strete in Als al het andere faalt en in Doodsriten3. Craig is namelijk geen ‘echte’
Indiaan.
Ik ben een Indiaan in de diaspora; afgesneden van zijn volk. De Cherokees
wonen in Oklahoma en North Carolina. Ik woon in Hollywood, Californië,
zowat ongeveer de laatste plaats op aarde waar je een echte Indiaan zou
vermoeden4.
Strete werd omstreeks 1950 geboren op de boerderij van zijn Cherokee-ouders in
Fort Wayne, Indiana. Toen hij zowat zes jaar was, stierven zijn ouders en werd hij
opgenomen door een blank pleeggezin. Hij was een slechte leerling op de middelbare
school, maar haalde zijn diploma dank zij de Amerikaanse waardering voor sport en
gymnastiek. Daarna leefde hij als een artistiek bohémien: in de rock-en-roll-wereld,
als oprichter-uitgever van Red Planet Earth, tijdschrift voor Indiaanse science-fiction,
en als 1968-er. De bezetting van Alcatraz en vooral Wounded Knee brachten hem
terug bij zijn Indiaanse identiteit. Hij werd geen activist, maar een schrijver. Hij heeft
een vrij rationele kijk op het probleem van de Indianen. ‘Wat de Indianen in de eerste
plaats nodig hebben, is een leger van goed opgeleide onderwijzers, leraren, artsen,
advocaten en historici’. Alleen via die weg zullen ze hun land kunnen behouden,
want hun bodemschatten worden hun door kapitaalkrachtige ondernemingen
systematisch afhandig gemaakt. Dichtbij de idyllische plek Palm Springs, een
artificiële oase in de woestijn, ligt zo'n Indianendorp: wat keten en hutten bij een
droge rivier, want het water is omgeleid naar de gazons van de filmsterren. Wat kan
een schrijver met die situatie doen? Strete geeft een vreemd antwoord op de vraag
naar zijn bindingen met de Indiaanse cultuur. De taal kent hij niet meer, een cultuur
is er niet, hij is in
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wezen een modale Amerikaan. Behalve in zijn dromen!
Mijn enige band met het verleden zijn mijn dromen. Er is een Indiaans
gezegde: ‘Dromen zijn de kinderen van mensen die al lang dood zijn’, en
het is waar; tenminste wat mij betreft. Ik droom inderdaad bij voorbeeld
van mensen die al lang dood zijn en die ik ook nooit heb gekend. Waar
die dromen vandaan komen weet ik niet; het zijn signalen uit een andere
wereld. Ik heb mijn korte verhalen ook niet hoeven te bedenken. Ik droom
ze. Daarna schrijf ik ze op.
Met deze uitlating situeert een auteur, die bovendien zijn eerste stappen zette in de
science-fiction, zichzelf nogal sterk in de Jungiaanse gedachtenwereld met haar
‘collectief onderbewuste’ en andere begrippen op de rand van het paranormale. Niet
dat Strete in deze kwestie dogmatisch zou zijn. Hij schrijft zowel sociaal-realistische
schetsen over (Indiaanse) verschoppelingen in de traditie van Steinbeck als
hallucinante verbeeldingen die zowel verbanden hebben met droombeelden als met
de alledaagse realiteit. Eén enkele keer verwordt zo'n droombeeld - de man die liters
bloed verliest, maar blijft leven - tot een satire op onze manier van wetenschap
bedrijven - het bloed wordt ‘nuttig’ gebruikt. Het fenomeen wordt medisch bekeken,
voor de man zelf doet men niets. Maar dat belet hem niet om wraak te nemen. Meestal
is de cultuurschok evenwel minder expliciet en minder direct weergegeven. De
fascinatie die van dit werk uitgaat, zit meer in de stijl dan in dergelijke confrontaties.
Het duidelijkste voorbeeld is wellicht Al mijn standbeelden hebben stenen vleugels,
het eerste verhaal uit Als al het andere faalt.
Aan de oppervlakte gaat het om een afscheidsbrief van een Indiaanse jongeman
aan een Amerikaanse geliefde, een modieuze partygirl uit artistieke kringen. Met de
volgende geheimzinnige en beeldrijke zin vat de jongeman zijn thema samen:
Ik wou je vertellen dat het de wind was, het soort wind tussen mannen en
vrouwen dat de graten uit de vissen blaast. Het getergde geraamte valt
eruit en de vis zal nooit meer zwemmen (15).
Een beeldrijke zin om te zeggen dat de society-liefde van het meisje alle weerbarstige
‘graten’ uit hun ontmoeting haalde en dus hun liefde herleidde tot schone schijn. Als
het meisje haar Indiaan introduceert op een party in New York City, voelt hij zich
het voorwerp van een soort van exotisch toerisme. ‘Ik voelde het geronk van hun
sociale motoren expedities maken door het reservaat van mijn hart’ (17). Het meisje
zelf omschrijft hij als ‘gekleed in perziken, gehalveerde, op lichte stroop’ (15) en ze
heeft een ‘cameravolmaakt gezicht’ (17). Een an-
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dere keer wordt de relatie helemaal in het licht van de cultuurkloof geplaatst. ‘We
ontmoetten elkaar in het museum. Ik was etnische kunst, jij was abstractie’ (15).
Soms wordt die kloof prangend weergegeven. ‘Ik was mijn eigen kunstwerk. Jouw
werk bestond uit blauwgeverfde groene doeken en groengeverfde blauwe doeken.
Je had gestudeerd in Frankrijk, Parijs, en ik had gestudeerd in Quentin, San’ (16).
Op zeldzame ogenblikken vat de bloemrijke en wat baldadige stijl heel precies de
onechtheid van onze modieuze kunstvormen en stelt die tegenover de bar-lijfelijke
ervaringen die van de Indiaan een exotisch kunstwerk hebben gemaakt. Kunst als
modieus spel botst op leven als kunstwerk. Die stijl put met veel verve uit kleurrijke
Indianenverhalen, maar meer nog uit... de droomwereld. Strete schept als het ware
zijn eigen privé-mythologie, die hem meer een literaire dan een menselijke identiteit
geeft.
Tegenover de overdadige charme van dit woordgebruik stonden de meeste
recensenten machteloos. Het is exotisch, het is verbluffend, het lijkt uit een andere
wereld te komen; kortom, de Indiaan blijft die mythische ‘andere’ die de blanken
van hem gemaakt hebben. In het tiental persknipsels dat de uitgever me bezorgde,
werd dit aspect niet bekritiseerd. Het feit dat grootheden als Jorge Luis Borges en
Salvador Dali een voorwoord schreven voor de boeken, maakte het nog moeilijker
om door de uiterlijke schijn heen te kijken. Verder was Als al het andere faalt een
wereldprimeur: Jos Knipscheer bracht het uit vóór de Amerikaanse uitgave. Geen
wonder dat de auteur overdadige lof oogstte. Een ‘arme Indiaan’, die in het verlichte
Nederland aan de bak komt en geloofd wordt door wereldberoemdheden, kun je toch
niet zomaar bekritiseren. Men viel met andere woorden ten prooi aan een kritiekloos
cultuurrelativisme, dat in wezen beledigend is voor de auteur, omdat het hem niet
voor vol aanziet. Daarop was één uitzondering: Aad Nuis in de Haagse Post (7/5/77).
Nuis geeft een gedegen overzicht van Indiaanse literatuur uit Noord-Amerika,
zodat hij niet van vooroordelen verdacht kan worden, en situeert daarin Craig Strete's
eerste boek. Dat Nuis te streng is, valt wellicht toe te schrijven aan het feit dat hij
toen nog niet kennis kon maken met Doodsriten (1988, Nederlandse vertaling 1990).
Toch is zijn commentaar het citeren waard.
Dat Amerikaanse editors zich tot dusver minder meegaand hebben getoond
dan uitgever Knipscheer kan ik me wel een beetje voorstellen. De
verschrikkelijke titel van de bundel bijvoorbeeld. Als al het andere faalt
kunnen we de zweep leggen over de ogen van het paard en hem laten
huilen en slapen, is een voorbeeld van een vaag

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

894
en onbeheerst poëtisch vertoon dat sommige verhalen bederft. Dat komt
vaker voor op de breuklijn van talen en culturen, sommigen menen er een
authentieke, exotische schoonheid in te zien, maar mij lijkt zulk machteloos
taalgefladder niets dan een begrijpelijke, maar daarom niet minder
verdrietige tekortkoming in de expressie.
Nuis spreekt dan ook van ‘een eigen wereld, die me meer persoonlijk lijkt dan typisch
Indiaans’. Mij lijkt Strete een beetje het slachtoffer te zijn geworden van de brallerige
manier waarop in de Verenigde Staten literatuur gepromoot wordt. Precies zijn meest
‘Indiaanse’ kwaliteiten gebruikt hij ‘pour épater le bourgeois’. Toch lijkt me zijn
balanceren op die scherpe rand tussen Amerikaanse grootdoenerij en Indiaanse
authenticiteit een belangrijk literair fenomeen.

Ontwikkelingshulp
Hoor die tori! bevat naast de orale vertellingen vooral hedendaagse verhalen: de
sociale anekdotiek van b.v. een contractarbeider uit India die zich in het nieuwe
vaderland opwerkt tot rijstboer, de dramatische teloorgang van de dorpen die nu in
het Brokopondo-stuwmeer liggen, een vrij miserabilistische schets over een
ontspoorde jongen die bij sociale rellen leert wat zinnig verzet zou kunnen zijn... De
hele gamma van de sociale literatuur is vertegenwoordigd. Af en toe stoot je op een
wrang gegeven. In Albert en Leo zet Rappa twee jongens tegenover elkaar: een
scholier die serieus werkt om er te komen en een andere die met handigheidjes de
school doorloopt; de eerste brengt het sociaal ver, de tweede verzeilt in de drughandel
en belandt in de gevangenis. Het moralisme van de schoolmeester maakt er een
Conscience-achtige moraliteit van. Het wrange daarbij is dat het begrijpelijke pleidooi
voor ontvoogding door onderwijs de literaire kwaliteit al te drastisch vereenvoudigt.
Dan zijn de humoristische schetsen over bijgeloof, over een verwarde Chinees met
een juwelenwinkeltje, enkele Ba Anansi-verhalen (de slimme spin als Reinaart De
Vos) leuker, zij het natuurlijk minder pedagogisch. Het grootste deel van deze verhalen
blijven hangen in de - noodzakelijke, dus alleszins nuttige - verwerking van de
feitelijke situatie van Suriname als ontwikkelingsland. Hier wordt een voedingsbodem
gelegd voor echte literatuur. Af en toe gaat een verhaal verder. De erfenis van mijn
vader van Astrid Roemer schetst nogal pathetisch, maar wel overtuigend de
confrontatie van een half-zwart, half-blank, in Nederland opgegroeid meisje met de
leefwereld en de familie van haar zwarte vader in Suriname. In dit verhaal komt de
individuele worsteling om de eigen
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identiteit goed uit de verf en zonder het simplisme van de cultuurvergelijking. Roemer
heeft dan ook al een lange weg afgelegd in de literaire en intellectuele strijd om de
eigen plaats in de wereld; bij haar is het exotisme geen versiering meer, maar een
verantwoord aspect van haar schrijven.
Het bovenstaande klinkt wellicht denigrerend, maar is beslist niet zo bedoeld. Men
kent de gevaren van een kleine cultuur in ontwikkeling. Het pleidooi van Edgar Cairo
voor een bewuste uitbouw van het Sranan en vooral van het Surinaams-Nederlands
als een aanvaarde variant van het Algemeen Nederlands is nog niet vergeten. Net als
het particularisme van Gezelle kan het zich niet handhaven, hoe verrijkend het op
zichzelf ook is. Cairo wilde trouwens in zijn laatste werk veel verder gaan en pleitte
voor een herleving van de authentieke Afrikaanse cultuurvormen en religies naast
de wereldgodsdiensten en de westerse filosofieën. Zijn taalparticularisme groeide
uit tot een algemene culturele visie, die voorlopig evenwel geen enkele kans maakt.
Dat het individu dergelijk heroïsche en profetische taken moeilijk kan dragen, blijkt
uit de wanhoop waarin de mens Cairo ten onder dreigt te gaan.
M.M. Schoenmakers, die een twaalftal jaren op het Zuidamerikaanse continent
werkte ten behoeve van tribale gemeenschappen, verraste in 1989 de Nederlandse
lezer met De honderd bochten van de koningsarend5. Dit was dan ook een rijk boek
met een aparte stijl, die adekwaat de sfeer en de mentaliteit van een uitstervende
Indianenstam in het regenwoud opriep. Met de trilogie Stroomafwaarts en
stroomopwaarts, waarvan nu het eerste deel, Het schild van de weemoed6, verschenen
is, verruimt de auteur zijn thematiek tot die van de cultuurschok. Naast de Indiaan
Julius Ebecilio plaatst hij de ontwikkelingswerker Victor Souda. Zowel het lot van
de Indiaan, die zijn natuurlijke habitat door een industrieel project kapot ziet maken,
als dat van de ontwikkelingswerker, die in het exotische land genezing zoekt voor
zijn beschavingsziekte, voor de remmingen van de overrationele mens, worden
gesitueerd in het globale beleid van het land. Daardoor dreigt een stijlbreuk te
ontstaan, een signaal dat de auteur twee onverzoenlijke zienswijzen door elkaar heen
weeft, die van de politieke analyse en die van de individuele ervaring. Er was al een
mogelijke breuk tussen de stijl van De honderd bochten van de koningsarend, die
heel indringend de bewustzijnsstroom van de Indianen volgt, en de stijl die voor de
ontwikkelingshelper nodig is. Maar Schoenmakers slaagt erin, de hopeloze
verlorenheid van de ontwik-
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kelingshelper (met vooral een seksueel probleem) te verzoenen met die van de Indiaan.
Voor de politieke analyse evenwel grijpt hij naar een stilistische verdichting, naar
de satire op de indolentie en de pseudogeleerdheid van de inlandse bewindslieden.
In één geval gaat die satire ongemerkt over in tragiek: de minister voor
ontwikkelingsbeleid wordt altijd maar zwaarder en versteent bovendien, tot hij als
een monument in het kapotte Indianendorp wordt achtergelaten. Dat is een mooie
krachttoer die het boek overeind houdt: onder de satire op de politicus wordt de
machteloosheid van de half-ontwikkelde man duidelijk, eveneens een vorm van
menselijke verlorenheid. Zo toont Schoenmakers een verantwoord cultuurrelativisme
dat in staat is om de tragiek van Derde en Eerste Wereld met elkaar te verbinden.
Toch houdt men zijn hart vast voor wat deze thematiek moet worden in de volgende
delen, waarin de revolutie van de sergeanten in Suriname aan bod lijkt te zullen
komen. Reeds in het eerste deel is hier en daar de indrukwekkende eenheid van
Schoenmakers' debuut verloren gegaan. Op de breuklijn van twee culturen is het heel
moeilijk balanceren. De verwachtingen blijven hooggespannen. De onderneming
van deze auteur peilt alleszins - ook met de literaire stijl zelf - naar de kern van het
cultuurrelativisme en dat is een zeer zeldzaam waagstuk.

Eindnoten:
1 Albert Helman, Verdwenen wereld, In de Knipscheer, Amsterdam, 1990, 224 pp. Over de
opvattingen van A. Helman i.v.m. Guyana en de Indianen, zie L. Geerts, Helman en Cairo. Een
Indiaanse en een zwarte visie op Suriname, in Streven, december 1984.
2 Michiel van Kempen, Hoor die tori! Surinaamse vertellingen, In de Knipscheer, Amsterdam,
1990, 268 pp. Over het werk van Michiel van Kempen, zie L. Geerts, De Surinaamse literatuur
in kaart gebracht, in Streven, mei 1990.
3 Craig Strete, Als al het andere faalt, In de Knipscheer, Amsterdam, tweede herziene druk 1990,
193 pp. De eerste druk verscheen in 1976, de eerste Amerikaanse uitgave in 1980. De
Nederlandse vertaling was van Jos Knipscheer zelf.
Craig Strete, Doodsriten, In de Knipscheer, Amsterdam, 1990, 272 pp.
4 Vrij Nederland, 2 juli 1977, interview met de auteur. Alle verdere informatie over C. Strete
komt uit deze bron.
5 Voor een bespreking, zie L. Geerts, Suriname: een roman en de werkelijkheid, in Streven,
februari 1990.
6 M.M. Schoenmakers, Het schild van de weemoed, De Bezige Bij, Amsterdam, 1990, 234 pp.
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Op weg naar nergens toe
Zuidland van P.F. Thomése
Greta Colaert
Er is haast niets waar een mens zo intens naar verlangt als naar ‘zin’,
‘richting’, ‘betekenis’. Tegelijk is er haast niets in onze cultuur waarover
zovelen het, onuitgesproken maar wanhopig, zo eens lijken te zijn: er is
geen zin. Of beter nog: het heeft geen zin om naar een zin te zoeken. De
onrust en de woede daarover zijn verdwenen. Er heerst berusting. Al blijven
er enkelen over die klagen. Hun klacht is herkenbaar, bijvoorbeeld in
Zuidland van P.F. Thomése, de verhalenbundel die de AKO-prijs 1991
kreeg1.
Niet voor niets zoekt Thomése zijn stof in het verleden. Hij vertelt over levens die
zich afspelen in de marge van de geschiedenis. Dat maakt het mogelijk om zinsvragen
uitdrukkelijk aan de orde te stellen. Het is alsof de verteller inzoomt op stipjes in de
verte van de geschiedenis. De eeuwen liggen als onmetelijke vlakten om de personages
heen. Wie zijn die personages? Wat hebben ze betekend? Wat was de zin van hun
leven?
Thomése koos voor de 16e en 18e eeuw: eeuwen brandend van religieuze vragen,
trots op het nieuwe ‘weten’ en stralend van de gloed van pas ontdekte of nog
onontdekte continenten. Het waren ongetwijfeld tijden met toekomst.
En toch raken de personages nergens. Ze verdwalen, ze dolen, ze verliezen elk
gevoel van richting. De personages in Zuidland voelen zich op weg ‘naar nergens
toe’. Op elke bladzijde van het boek springen reismetaforen de lezer tegemoet.

De grenzen van een metafoor
Van alle metaforen over het leven is die van de levensweg misschien wel de
populairste. Onze levensreis leidt ons over al dan niet doornige paden naar een
bestemming: de dood, God, de hemel, de hel, het
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niets... In het woordenboek vinden we een volle kolom met weg-metaforen.
De wegmetafoor is een mooie metafoor en je kunt er veel mee doen. Een weg
heeft een richting (je kunt vooruitgaan of terugkeren), en een bestemming. Maar je
kunt ook verdwalen, de weg kwijt raken. Of het kan blijken dat de weg helemaal
nergens heen voert.
Zuidland bevat drie verhalen: Leviathan, Zuidland en Boven aarde. De figuren uit
Leviathan (de Admiraal, Jan Dousa) en uit Boven aarde (Foucart, Ripperda) menen
niet langer dat ze ergens heengaan: iemand blijft achter ‘waar hij de weg niet kende’
(13), ‘onherroepelijk de verkeerde kant op’ (21), ‘niemand (wist) wie waarheen wou
gaan’ (25), van hier naar daar, van daar naar ginds, maar je komt nergens aan (27),
‘(...) Helaas was er ook niets waarheen hij op weg was’ (87).
Jacob Roggeveen uit Zuidland moet de verwachtingen van zijn vader waar maken
en Australië ontdekken. Hij wijdt er, onwillig, zijn leven aan, maar ‘voor hem
betekende het niets’ (80). Op de kade, kijkend in de verte, ziet hij alleen dit: ‘over
zeeën en continenten, door regen en mist (...) heel ver weg een stipje: zijn eigen rug’
(80).
Al verkeren Thoméses figuren een tijdlang in de veronderstelling dat hun leven
ergens heen gaat, ze verliezen op den duur allemaal het gevoel van richting, van
vooruitgang, van ‘menen ergens heen te gaan’ (87). Hoogstens is ‘ieder op weg naar
zijn eigen wanhoop (...), meegenomen in de vaart der anderen, voortgedreven,
meegesleurd, opgenomen in de menigte’ (126).
Een enkele keer meent iemand dat hij ergens heengaat omdat hij iemand volgt (8,
7, 43). En voor de Leidse heren uit het eerste verhaal, Leviathan, bevindt de waarheid
zich op een bepaalde plaats: ‘De heren hadden dus allemaal een plek - daar, ginds
en elders - waar de waarheid zich bevinden zou (46).
Richting hebben geeft betekenis aan iets: ‘Hij was, zolang het ertoe deed, een
plichtmatig man geweest, wiens bestaan echter, al voordat hij in Tunis terechtkwam,
was verpletterd onder het inzicht dat het van geen betekenis was’ (86). Verlies van
richting is verlies van betekenis en zin, ook al werd die zin ‘slechts ontleend aan een
verlangen, dat wil zeggen een misvatting’ (87).
De wegen waarover Thomése ons voert, hebben geen richting en geen bestemming.
En nee, God is geen bestemming. Hij is er wel, maar Hij is ‘onverschilligheid’ (52).
Wie Hem volgde wist niet ‘... dat Hij vertoornd was en de waarheid van de wereld
had weggenomen en alleen de hoop had achtergelaten’ (17). God ‘schudde zijn hoofd,
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Hij zei niets, Hij schudde slechts zijn hoofd’ (80). Gods plan is hoogstens een
perpetuum mobile (63). ‘Niemand wist dat er niets te begrijpen viel’ (51).
De personages in Zuidland zijn verbijsterd door hun ontdekking: het beeld van de
weg voldoet niet. Er is geen bestemming. Die ontdekking levert verwarring,
teleurstelling, apathie en demoralisering op bij de personages. Want is het niet de
aankomst die de afgelegde weg zinvol maakt?
Door het leven voor te stellen als een weg, lijkt het alsof de zin van het leven
afhangt van de bestemming die pas bij de aankomst duidelijk zal worden. En hoewel
niets garandeert dat de weg-metafoor een adequate weergave van het leven is, komt
in Zuidland niemand op het idee om de metafoor zelf te verwerpen. Toch heeft een
metafoor haar eigen grenzen.

Het weten
Gloorde niet aan de horizon van de 17e eeuw de hoop op een nieuw soort weten?
Zou de kennis het duistere pad van de mens niet verlichten?
Jan Dousa (Jan van der Does, de jonge heer van Noordwijk uit het eerste verhaal),
geleerde en dichter, bekend om zijn elegante Epigrammata, is ervan overtuigd dat
‘alle tijd die niet aan studie werd gewijd, verloren tijd (was)’ (24). Hoewel hij schijnt
te beseffen dat ‘de waarheid in veelheid’ uiteenvalt (32), is hij ‘ervan overtuigd dat
er een tijd kwam dat hij zich rustig kon overgeven aan een algeheel weten’ (51).
De Leidse rederijkers die Jan van der Does op zijn tochten vergezellen, zoeken
de waarheid in getallen: om de aangespoelde walvis te verklaren, gaan ze hem meten.
Weten is meten: ‘Ze hadden het gevoel dat de walvis dankzij hun berekeningen
afdoende was verklaard’ (38).
Voor de vissers van Noordwijk ligt het weten en de waarheid verscholen in boeken:
‘zij vermoedden, zonder dat zij dit beseften, dat de waarheid zich schuilhield in een
verte, in een onbekend koninkrijk dat slechts gevonden kan worden door de voor
hen ondoorgrondelijke en duistere slingerpaden van het schrift te volgen’ (33). Maar
het eind van het verhaal is dat ‘niemand wist dat er niets te begrijpen viel’ (51).
Het derde verhaal, dat met zijn vele weg-metaforen en zijn uitspraken over ‘het
weten’ erg verwant is met het eerste, gaat ondermeer
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over Foucart, de lijfarts van hertog Johan Willem Ripperda. Foucart heeft de
verlossing uit de wanhoop voor niets te hebben geleefd, gezocht in ‘het weten’ (88):
‘Alles had hij daaraan ondergeschikt gemaakt, zelfs zijn geloof in God’ (88). Wanneer
hij beseft dat zijn opvattingen - hij heeft een tractaat geschreven over de sterfelijkheid
der mensen - niet kloppen, heeft ‘plotseling alles voor hem zijn betekenis verloren’
(88). Hij probeert zich nog te troosten met de gedachte dat de waarheid niet te vinden
is, omdat zij te groot is. Helaas, er valt niets te begrijpen.
Samen met zijn geloof in de wetenschap gaat ook zijn kracht verloren om weerstand
te bieden aan de zonde. Eerst was hij bang geweest dat zijn ‘tegennatuurlijke neigingen
de zuiverheid van zijn denken zouden aantasten’ (92). Volgens Foucard heeft
wetenschap immers te maken ‘met de schoonheid van het zuivere denken’ (124).
Maar het denken is een valse troost gebleken. Wetenschap lost geen zinsvragen op.

De stank en het sterven
Tegenover de schoonheid van het zuivere denken staat het zieke, lelijke, mismaakte,
oude, stervende en stinkende lichaam. Geen enkel personage heeft plezier aan zijn
lichamelijk bestaan, of het zou Ripperda moeten zijn uit het laatste verhaal. En ook
dat plezier is voorbij: nu is hij stervende, en hij stinkt.
Een lichaam hebben betekent eindig zijn, ‘de dood meedragen als een last, zonder
het te weten’ (49). Het lichaam betekent ook verbondenheid met de ruimte en daar
vloeit beperking uit voort: ‘hij wilde die én die zijn, van daar én daar, hij had een
verlangen dat zich uitstrekte naar iedereen en overal met een voorkeur voor ginds
en elders’ (117).
Waar er in Zuidland over de lichamelijkheid uitgeweid wordt, is het om te
benadrukken dat het lichaam lelijk is en sterfelijk. Het ‘Bultje’, zoontje van de
Admiraal in Leviathan, het eerste verhaal, is ‘uit de dood geboren’. Het had ‘met
zijn oudemannenhoofd tussen de bebloede dijen (...) afgewacht of het mocht leven’
(12). De bult op zijn rug belemmerde een normale geboorte zodat de vader verplicht
was om in te grijpen: ‘Hij had zijn vismes genomen en het jong gehaald in een guts
van bloed’ (12). Het jongetje zelf schijnt niet veel last te hebben van zijn
mismaaktheid. ‘Het was de vader die terneergedrukt werd’ (13). Het is ook de vader
die tenslotte bezwijkt en sterft op het
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strand. Het lijk dat de vissers dragen, stinkt naar uitwerpselen. Maar dat is niet de
enige oorzaak van stank in het verhaal: ‘de zak was zwaar en stonk naar vis’ (7),
‘natte stinkende doeken’ (11), de ‘vislucht die in de middagwarmte uit hem opdampte’
(14), de ‘naar verrotting stinkende walvis’ (37), ‘de zure lucht van de schout’ (51).
Kortom, de geuren walmen door de woorden.
Ook op dit punt staat het derde verhaal dicht bij het eerste. De titel Boven aarde
is trouwens een uitdrukking die aangeeft dat een lichaam weliswaar al dood maar
nog niet begraven is. Ook in Boven aarde stinkt het uitbundig: ‘En over alles hing
de stank van de dood’ (84), ‘de geur van ontbinding’ (84). Er is ‘de graflucht die uit
zijn verrotte binnenste opwalmde’ (91), er zijn ‘stinkende en stervende galeislaven’
(96), waardoor het stinkt ‘als een vuilnisbelt’ (99).
Ripperda ligt op sterven. Foucart is een ‘hulpeloze dikzak die zijn lelijkheid als
een buikje voor zich uitdroeg’ (132). ‘Hij haatte zijn lichaam, die vormeloze massa
die hij met zich meezeulde’ (134).
De dood is nooit ver in dit verhaal. Het tractaat over de sterfelijkheid dat Foucart
geschreven heeft, is gebaseerd ‘op de stelling dat de dood als zesde entium reeds
vanaf de geboorte in het lichaam aanwezig was’ (128). Later komt Foucart tot de
conclusie dat ‘God en de dood dezelfde waren en dat Hij zich verklaarde in het
sterven der schepselen’ (124).
O ja, er zijn ook de zoete bedwelmende geuren die opstijgen uit de kapperszaak
en die Foucart tot zonde verleiden. En in Zuidland, het middelste verhaal, geuren de
specerijen uit verre continenten aangevoerd. Maar deze geuren kunnen de
doordringende stank niet overtreffen.

Het leven is bedrog
Het titelverhaal Zuidland gaat over Jacob Roggeveen. Hij moet de droom van zijn
vader waar maken: het nog onbekende Zuidland (Australië) ontdekken. Jacob heeft
daar helemaal geen zin in. Het is niet zozeer dat hij zelf andere plannen heeft. Nee,
het is eerder tegenzin, onwil om de toekomst in te ruilen tegen het verleden. Jacob
Roggeveen wil zijn leven oningevuld laten om de illusie te kunnen behouden dat
alles nog mogelijk is. Zijn broer Jan is ziekelijk en komt daardoor niet in aanmerking
om de droom van zijn vader te realiseren. Maar Jan schrijft wél een boekje over dat
Zuidland dat niemand ooit gezien heeft. Het staat vol met speculaties over vegetatie,
bodem, klimaat,...
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Van illusie gesproken!
Jacob zelf gaat rechten studeren, maar de studie verwart hem. Hij is op zoek naar
een leidend beginsel en vindt dat in de bijbel, maar het leidt hem ‘vooralsnog nergens
heen’ (64). Jacob verzint dat hij geslaagd is, verzint een opdracht als gezant, noemt
zich notaris en wordt het dus ook: ‘Wat was alles gemakkelijk: men noemde zich
notaris en men was het ook’ (78).
Het leven is bedrog, schijnt dit verhaal te willen zeggen. Jacobs leven is leeg: ‘Zijn
leven was niet geleefd, het was leeg alsof hij nooit bestaan had’ (79). Tegen het eind
van het verhaal wordt alles duidelijk: ‘wat hij zocht bestond niet’ (80). Uiteindelijk
vertrekt hij toch nog op ontdekkingsreis maar hij ‘had evengoed niet kunnen gaan’
(80).

Op weg naar nergens toe
Het antwoord op de zinsvraag luidt in Zuidland dus ondubbelzinnig: nee. Deze levens
hadden geen zin. De vele metaforen (het leven als een weg, een reis) zijn misleidend,
want de reis heeft geen doel. Kennis of wetenschap kunnen de mens niet helpen want
er is geen omvattend idee dat betekenis geeft aan wat we zien. Dat we een lichaam
hebben, maakt dat we eindig zijn. En sterven stinkt.
Het is een somber beeld dat Thomése ons voorzet. Zijn antwoord klinkt dwingend,
schokkend, aangrijpend. Beelden als dat van het vliegje op zee ‘dat doorvloog omdat
het vleugeltjes had en te laat bemerkte dat deze wereld te groot voor hem was’ (21),
haken zich vast in het geheugen. Deze tekst is van een vreemde schoonheid, die doet
denken aan het werk van Jeroen Bosch: een schitterende verschrikking.
Wie opkijkt uit het boek, stelt vast dat het zomer is daarbuiten, dat de
paardebloemen bloeien en dat de lucht niet naar walvissen stinkt. En dat alles tot zijn
onnoemelijke opluchting.

Eindnoten:
1 P.F. Thomése, Zuidland, Querido, Amsterdam, 1990, 136 pp., BF. 559.
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Een nieuwe hedendaagse Van Dale
Frans Claes
Onlangs verscheen de tweede druk van Van Dale. Groot woordenboek hedendaags
Nederlands (Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen, 1991, 1617 pp., f 135 / BF.
2.575). Deze nieuwe druk vertoont, zoals de auteur, P.G.J. van Sterkenburg, in zijn
inleiding zegt, op vrijwel elke pagina en in elke kolom een aantal wijzigingen ten
opzichte van de eerste druk (1984). Een medewerker aan deze nieuwe druk schreef
elders echter dat hij ‘niet veel meer (is) dan een reparatiedruk: de talloze fouten en
foutjes eigen aan elke eerste druk en dus ook aan die van de Hedendaagse worden
weggewerkt’1.
Volgens de inleiding zijn de meest opvallende vernieuwingen in deze druk: de
opname van afbreekpunten in meerlettergrepige woorden; beknoptere informatie en
nog actuelere beschrijvingen van de woorden; opname van uitspraakinformatie, met
name bij vreemde woorden; meer aandacht voor morfologische produktiviteit, zodat
de gebruiker zelf een ontelbare hoeveelheid nieuwe woorden kan vormen. Behalve
deze, inderdaad zeer nuttige, vernieuwingen valt bij vergelijking met de eerste druk
ook onmiddellijk de duidelijkere, beter leesbare letter op, die het woordenboek veel
gebruikersvriendelijker maakt.
De bedoeling van dit woordenboek is naast de Grote Van Dale (1984, 3 delen,
3.730 pp.), met veel historisch taalmateriaal, een uitgave te bezorgen die zoveel
mogelijk gericht is op het hedendaagse taalgebruik. Daarom werden taalelementen
die geen deel uitmaken van het huidige actieve of passieve taalgebruik, rigoureus
geschrapt, zo zegt Van Sterkenburg. Veel aandacht werd daarentegen besteed aan
spreektaal, informed taalgebruik, nieuwe woorden en betekenissen.
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De auteur zegt dat het aantal nieuwe ingangen in deze druk ruim 6.000 bedraagt.
Van actualiteit getuigen inderdaad verscheidene woorden die nog in geen enkel ander
woordenboek te vinden zijn. Zo heb ik b.v. opgemerkt applausmachine, enduro,
fractal, gemaksvoedsel, leespen, pretnet, rekeningrijden, treintaxi, velotype, videotex
en zappen. Ook woorden die in de vorige druk eigenlijk al hadden moeten staan,
werden nu toegevoegd, b.v. computercentrum, kefir, lasagne, op-art en robotfoto.
Anderzijds heb ik toch leemten opgemerkt. Zo ontbreken b.v. nog de heel
gebruikelijke woorden afbraakwoede, macedoine, natuurliefhebber en tussenstadium.
Voor de spelling volgt dit woordenboek de officiële Woordenlijst van de
Nederlandse taal. Voor het woordgeslacht wijkt het er echter een aantal keren van
af, o.a. doordat de v. (m.)-aanduiding is vervangen door de de - en de m.-v.-aanduiding
door de - (m.). Vooral deze laatste aanduiding kan echter tot misverstand aanleiding
geven, als men zich tenminste aan de officiële regels wil houden. De aanduiding de
- (m.) hoort eigenlijk bij woorden die volgens de Woordenlijst alleen m. zijn, b.v.
bol, boog, engel, geest, neus, staak, en ook bij persoonsaanduidingen waarvoor een
vrouwelijke variant bestaat. Deze laatste variant wordt hier nu, om plaats te winnen,
tussen haakjes opgenomen, b.v. echtgenoot (echtgenote), eigenaar (eigenares) en
erflater (erflaatster). Ten onrechte ontbreekt de vrouwelijke variant o.a. wel bij
leerling en typist. Deze categorie m. -woorden wordt hier nu niet meer onderscheiden
van de m. -v. -woorden uit de Woordenlijst, zoals blinde, gewonde, paria, verdachte
en wees, die zowel mannelijke als vrouwelijke personen kunnen aanduiden, en van
sommige m. en v. - woorden, zoals autobus, autocar en kruisbeuk, die als mannelijk
of als vrouwelijk aangeduid kunnen worden. Van de categorie m. en v. - woorden
wordt hier overigens een groot aantal met de - opgenomen, b.v. ananas, barst, burcht,
bussel en citroen.
Bij vreemde woorden wordt gewoonlijk de uitspraak aangegeven, wat een goede
hulp voor de gebruiker is. Het wordt evenwel niet altijd consequent gedaan. Bij
politie b.v. worden wel de twee uitspraakmogelijkheden aangegeven, met tsie en met
sie, maar bij polarisatie en publikatie niet, bij ascendent wordt als uitspraak s
aangegeven, bij intumescentie, sj, bij fluorescent en tumescentie niets. Hoewel in het
noorden van ons taalgebied vrijwel geen onderscheid bestaat tussen g en x (als ch
geschreven), is er ‘geen enkele reden om die samenval te propageren’2. Dat wordt
in dit woordenboek wel gedaan door de beginklank van woorden als gangreen,
garage, garderobe en gebrouilleerd met
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hetzelfde teken x aan te geven als die van chaos. Bij eufemisme en eucharistie wordt
ten onrechte alleen de uitspraak met ui aangegeven, terwijl in de standaardtaal ook
die met eu mogelijk is.
Bij de trefwoorden wordt de klemtoon aangegeven. Niet aangegeven wordt echter
wanneer die klemtoon in het meervoud verspringt, bij een aantal woorden van Latijnse
oorsprong met de klemtoon op de voorlaatste lettergreep, ook in het meervoud:
'motor, mo'toren, pro'fessor, profes'soren, re'actor, reac'toren, e'lektron, elek'tronen,
'tangens, tan'genten enz.
Terecht is de woordenschat eigen aan het Nederlandstalige deel van België in deze
uitgave toevertrouwd aan twee Vlamingen, P. van Hauwermeiren en J. van Haver.
De aanduiding AZN is nu ook vervangen door in Belg. Hiermee worden nu niet alleen
aangegeven a) officiële Belgische instellingen en functies, maar ook b) woorden die
in verzorgd Nederlands taalgebruik in België niet als dialectisch worden aangevoeld,
maar met uitsluiting van gallicismen. De categorie b) blijft dan nog beperkt tot wat
‘binnen de gezamenlijke standaardtaal van Nederland en België de status van
algemeen Nederlands heeft voor de Nederlandstalige gemeenschap in België’. We
zien in deze laatste zin toch weer een tegenstelling tussen algemeen Nederlands en
in België.
Op deze wijze komt het onderscheid tussen beide categorieën taalgebruik in België
m.i. niet voldoende tot zijn recht. Een van de Vlaamse medewerkers aan dit
woordenboek heeft dit overigens zelf toegegeven: ‘De woorden die officiële Belgische
instellingen aanduiden, zullen niet langer door een apart label van de vroegere
AZN-woorden te onderscheiden zijn, terwijl er nochtans een belangrijke reden is om
het onderscheid te maken. De taalgebruiker kan de meeste vroegere AZN-woorden
immers straffeloos vervangen door woorden die men ook in Nederland aantreft, maar
dat kan hij niet doen met woorden die officiële Belgische instellingen aanduiden (...)
de gouverneur van een Belgische provincie kun je als taalgebruiker niet op eigen
houtje commissaris van de koningin noemen’3. Beide categorieën hadden inderdaad
duidelijk onderscheiden moeten blijven.
Dankzij de medewerking van de twee Vlamingen is de keuze van de in België
gebruikte woordvoorraad merkelijk verbeterd. Een aantal dialectwoorden die
Vlamingen niet tot het verzorgde taalgebruik rekenen, werden geschrapt, b.v.
fikfakken, frotten, frul, frullen, knoddig, zich opboeien, pateeke, pree en velo. Veel
in Vlaanderen algemeen gangbare woorden werden toegevoegd en ook nog officiële
Belgische
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termen die al in de vorige druk hadden moeten staan, als b.v. brugpensioen,
faciliteitengemeente en remgeld. Toch ontbreken nog woorden die in de verzorgde
taal van Vlamingen veel voorkomen, zoals gasvuur, onthaal (receptie, ontvangst),
leefbaar (levensvatbaar), terug (weer, opnieuw), voorhechtenis (dit is een juridische
term in België), vooropzeg, voorsteken (inhalen), zitpenning en zonder voorgaande.
Terecht worden enige streekprodukten als zodanig, alleen met de naam van de
streek, opgenomen. Zo zijn er lambiek, ‘Brabants streekbier’, mattetaart, ‘Vlaams
gerecht’, en vlaai, ‘Limburgse specialiteit’ (deze is echter ook in de provincies
Antwerpen en Brabant bekend). Geuze, ‘Brabants bier’ en waterzooi, ‘oorspronkelijk
Gents gerecht’, krijgen er echter ook nog de aanduiding ‘in Belg.’ bij. Eigenaardig
is verder dat het weinig bekende woord fiertel is opgenomen, de naam van een
processie in Ronse, en dat een paardenprocessie ‘in Vlaanderen’ (niet ‘in Belg.’)
gehouden wordt.
Enige woorden die vroeger gewoonlijk als ‘Zuidnederlands’ beschouwd werden,
hebben in deze druk een andere aanduiding gekregen. Zo is frieten, volgens de vorige
druk nog ‘AZN’ nu als Algemeen Nederlands opgenomen. Bij kassei is ‘AZN’
vervangen door ‘in België en Frankrijk’ (het is inderdaad een eigen wijze van
bestrating), terwijl kasseiweg zonder meer (al in de vorige druk) een synoniem van
straatweg genoemd wordt. Andere woorden, die nog niet in vorige druk stonden,
worden terecht als Algemeen Nederlands beschouwd: deeltijds, voltijds en kermiskoers
zijn nu inderdaad ook in het Noorden bekend geraakt. Het uit de Vlaamse sporttaal
afkomstige vlammen, omschreven als ‘zeer strijdlustig bezig zijn’, is als algemene
sportterm opgenomen, terwijl afzien, in de vorige druk een sportterm voor ‘lijden,
zich opofferingen getroosten’, nu verruimd is tot ‘vooral in de sport’.
In de Gebruiksaanwijzing lezen we dat ‘bekendheid van een woord in ruime kring’
het selectiecriterium voor opname in dit woordenboek is. De auteur gaat hierbij
‘tolerant en registrerend’ te werk. Ook ten opzichte van de ‘voortgaande verengelsing
van onze taal’ is hij liberaal (p. 14). Een gevolg hiervan is dat de aanduidingen
‘anglicisme, gallicisme, germanisme’ niet in het woordenboek voorkomen. Bij
meerdere, verscheidene, waarbij in de vorige druk nog germ. stond, is dit nu dan ook
vervangen door inf., d.i. informed. Ook andere woorden die meestal nog als
germanismen beschouwd worden, worden niet als zodanig aangeduid: middels en
voorliggend (onderhavig) worden ‘schrijftaal’ genoemd en afbouwen (geleidelijk
een eind maken aan) wordt zonder een aanduiding opgenomen. Hetzelfde geldt voor
veer-
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tiger in de verbinding ‘de veertiger jaren’, de jaren veertig van deze eeuw. Deze
verbinding kunnen we nu echter als ingeburgerd beschouwen4. Inconsequent is dan
wel dat andere soortgelijke adjectieven, twintiger, dertiger enz. in het geheel niet
opgenomen zijn.
Een van de opvallendste kenmerken van de structuur van dit woordenboek (en
van de Van Dale-vertaalwoordenboeken, die erop steunen) is de ordening van de
artikelen met een zgn. cijfer-punt-cijfer-code. Volgens deze code komen, na de
grammaticale en eventueel fonetische gegevens over het trefwoord, eerst de
omschrijvingen van de verschillende betekenissen, daarna alle voorbeelden en tenslotte
alle vaste verbindingen. Vroegere kritiek op deze ordening werd onlangs door enquêtes
bevestigd: de meeste gebruikers zijn niet in staat de cijfer-punt-cijfercode efficiënt
te gebruiken. Een aanpassing ervan aan de mogelijkheden van de gebruikers is
wenselijk5.
Deze nieuwe Hedendaagse Van Dale is weer bij de tijd gebracht. Een aantal fouten
en onnauwkeurigheden uit de eerste druk zijn weggewerkt. Zijn eigen kenmerk blijft
in de eerste plaats de gerichtheid op het hedendaagse Nederlands. Dat maakt hem
ongetwijfeld veel praktischer voor de gewone gebruiker dan de Grote Van Dale.
Bovendien kan ook de lagere prijs een voordeel zijn.

Eindnoten:
1 P. Van Hauwermeiren, De institutionele terminology in België, in Liber Amicorum Jozef Van
Haver, Brussel, 1991, p. 535.
2 P.C Paardekooper, ABN-Uitspraakgids, Hasselt, 1978, p. XIII.
3 P. Van Hauwermeiren, a.w., pp. 535-536.
4 S. Theissen, Germanismen in het Nederlands, Hasselt, 1978, p. 232.
5 G. Janssens, De Van Dale-vertaalwoordenboeken en hun gebruikers, in Nederlands van Nu,
XXXVIII (1990), nr. 5, pp. 135-142.
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Waarom een katholieke universiteit?
Roger Lenaers
Zich vragen stellen over de bestaansreden van iets, is geen ijdele bezigheid. Het kan
b.v. helpen om een instituut te behoeden voor een voortbestaan uit pure inertie, en
om de reële nuttigheid of zin ervan terug te vinden. Daarom de vraag van de titel.
Het is in de huidige tijd zeker niet nutteloos zich de vraag te stellen waartoe een
katholieke universiteit eigenlijk dient, waarvoor ze nuttig is en wat we kwijt zouden
zijn als zo iets er niet meer was. Maar voor men daarop kan antwoorden, moet eerst
duidelijk geworden zijn waarover men eigenlijk spreekt als men zegt: katholieke
universiteit. Om dat uit te klaren wil ik in die combinatie van adjectief en substantief
eerst het substantief nader bekijken, daarna het adjectief. Vervolgens wil ik nagaan
of die twee begrippen in de hedendaagse westerse cultuur met elkaar te verzoenen
zijn en zo ja, onder welke voorwaarden.

Het substantief: universiteit
Politici zijn in de regel geen mecenassen. Als de staat voor de universiteiten jaarlijks
vele miljarden uittrekt en de verdere expansie van het universitair onderwijs veeleer
aanmoedigt dan afremt, dan is het de bedoeling dat kapitaal met rente terug te krijgen.
De staat doet dat geld niet cadeau: hij investeert het. De welvaart van een land hangt
immers af van de graad van scholing van zijn burgers. Een universiteit is in de ogen
van de investerende staat dan ook in de eerste plaats de hoogste van de
beroepsscholen. Daar worden de specialisten opgeleid die voor het goed functioneren
van het complexe en steeds complexer wordende maatschappelijk bestel nodig zijn.
Geen universiteiten meer, en we vallen terug in de wereld van de ossewagen, de
hamer en de sikkel.
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De opleiding tot specialisten die de processen en problemen van zo'n maatschappij
aankunnen, veronderstelt een maximum aan kennis. En aangezien dat maximum
nooit afgesloten is, moet die centrale denktank proberen de wetten van de
werkelijkheid steeds beter te achterhalen. De universiteit is dan ook tegelijk
onderzoeksinstelling en onderwijsinstelling. Als onderzoeksinstelling moet ze
inzichten trachten te verwerven waarvan het directe nut misschien niet altijd in het
oog valt, maar die een breed fundament kunnen vormen voor dat maximum aan
nuttige kennis. Als onderwijsinstelling moet ze de resultaten van dat onderzoek
vulgariseren ten gerieve van de studenten, om hen tot die hooggeschoolde
produktiekrachten te ontwikkelen die voor de sociaal-economische toekomst van het
land nodig zijn.
Het parool is dus: nuttige kennis. Ik zal niet beweren dat vadertje staat alleen
daarvoor zijn miljarden ophoest. Maar als men de verschillende faculteiten bekijkt,
constateert men toch dat meer dan 9/10 van de studenten daar dát soort kennis komt
zoeken en dat dus ook 9/10 van de miljardenstroom voor dat soort onderwijs gebruikt
wordt. Die gerichtheid op zakelijk nut is vreemd aan de instellingen van hoger
onderwijs uit de oudheid: de Academie van Plato of het Lycaeum van Aristoteles
zochten kennis om de kennis. Maar ze tekent de moderne universiteit al vanaf haar
prille jeugd. In Salerno doceert men in de 11e eeuw de geneeskunde, in Bologna in
de 12e het recht: twee voor het leven van een maatschappij vitale vaardigheden; in
Parijs, in de vroege 13e eeuw doceert men naast geneeskunde in de eerste plaats
theologie en kerkelijk recht, onmisbaar in de toenmalige maatschappij, die immers
op kerkelijke leest was geschoeid.
Maar een universiteit die alleen maar de welvaart van de staat (en van haar eigen
leden) zou behoeden en doen groeien, zou niets anders doen dan de lijn doortrekken
van de chimpansee die een afgevallen tak leerde gebruiken om een banaan binnen
te rijven waar hij anders niet bij kon. Het verschil tussen die chimpansee en de student
die met zijn diploma een goed betaalde post binnenrijft of de staat die met behulp
van die denktank een hoger welvaartspeil binnenrijft, is alleen een verschil in niveau
- allerprimitiefst bij de chimpansee, oneindig geëvolueerd bij ons - en geen
wezensverschil. Een universiteit die haar taak dáártoe zou beperken, zou dan ook
niet meer zijn dan een superintelligente zoo, en een maatschappij die van haar alleen
dát zou verwachten, niet meer dan een technologisch hoogontwikkelde apenplaneet.
Maar gelukkig staat er meer op het spel: het domein van de kennis
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om haar zelfs wil. In de Sorbonne van de 13e eeuw heette dit domein de artes
liberales. Etymologisch zijn dat de vaardigheden die de vrije mens kenmerken, de
mens die niet meer bezig is met nuttige produktie, maar met vrije schepping. Het
ging bij die artes om het trivium, de drie vakken die met het woord te maken hebben:
grammatica, retorica, logica, en het quadrivium, de vier vakken die met het getal te
maken hebben: aritmetica, geometria, astronomia, musica. Men noemt ze ook de
studia humaniora, letterlijk: de interessegebieden die meer met het eigen menselijke
te maken hebben, en niet met hetgeen ons verbindt met de chimpansee. In de moderne
universiteit gaat het om b.v. filosofie, filologie, geschiedenis, archeologie, astronomie.
Daar staat het kennen op zich centraal, niet meer het nuttige kennen. Wat niet betekent
dat men ze zou mogen betitelen met het epitheton ‘nutteloos’; ze zijn voor onze
menswording even nuttig als rechtspraktijk, economie of geneeskunde; alleen is hun
nuttigheid geen direct meetbare nuttigheid meer.
Dat de maatschappij ook daarvoor geld en zelfs veel geld overheeft, bewijst dat
ze ook het kennen op zich belangrijk acht. Dat houdt de erkenning in dat het tot de
roeping van de mens behoort om de kosmos en zichzelf te exploreren en antwoorden
te vinden op de vragen die zijn bestaan in die kosmos hem stelt, dat de mens behoefte
heeft aan een enigszins samenhangend beeld van de werkelijkheid, dus aan een
levens-beschouwing. Daartoe behoren ook vragen over het waarom van zijn grote
ijver om sociaal-economisch vooruit te ijlen, over de richting waarin dit
overeenkomstig zijn eigen diepere wezen moet gaan en over de grenzen die hij in
acht moet nemen, wil hij als mens verder groeien.
Een universiteit mag zich aan die levensbeschouwelijke vragen niet onttrekken.
Ze kán het niet eens, omdat zelfs de weigering om zich ermee bezig te houden al een
levensbeschouwelijke keuze inhoudt, nl. de bevestiging dat er niets is om vragen
over te stellen, dat de mens zelfs geen vragend wezen is, alleen een diersoort die tot
technologische hoogstandjes in staat is, en dat zijn sociaaleconomische behoeften
zijn enige echte behoeften zijn. Een basisfilosofie als deze - of als de
tegenovergestelde - kan niet anders dan verstrekkende gevolgen hebben voor de
uitbouw van het hele universitaire bedrijf.
Onze universiteiten zijn dus instituten in dienst van de ontwikkeling zowel van
de homo economicus als van de homo sapiens. Misschien spreken we dan beter van
de homo intelligens. Want het Latijnse sapiens is het onvoltooide deelwoord van het
werkwoord sapere, dat
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tegelijk ‘smaken’ en ‘wijs zijn’ betekent, en dat heeft te maken met innerlijke ervaring,
een kennis van het waardevolle en goede door groeiende wezensverwantschap met
dat goede. Onze westerse universiteit daarentegen is het paleis van de analytische
rede, en die andere en nog rijkere kennisvorm mag al blij zijn als haar daar ergens
nog een plaatsje als assepoester toebedeeld wordt. De totale suprematie van de ratio,
zelfs in de letteren en wijsbegeerte vindt haar verklaring in de sociaal-economische
rentabiliteit van die ratio: ze geeft het geïnvesteerde kapitaal met rente terug. Maar
die investeringsmentaliteit, die de enorme opvlucht verklaart van het universitair
onderwijs in het Westen, verraadt tevens hoezeer onze westerse maatschappij haar
heil is gaan verwachten van haar materiële ontwikkeling en hoezeer ze dus de mens
reduceert tot hetgeen hij geërfd heeft van zijn voorvader uit de tijd voor de
hominisering.

Het adjectief: katholiek
Ondanks de indruk van vastheid en eeuwigheid die het adjectief ‘katholiek’ wekt, is
het een zeer wispelturig en meerzinnig begrip geworden, iets zoals die moderne
reflecterende plaatjes waarvan de kleur en zelfs de tekst en de afbeelding veranderen
naargelang de lichtinval en de gezichtshoek van waaruit men kijkt. Daarom eerst
deze hoofdonderscheiding, zonder welke het vervolg uiterst verwarrend zou zijn.
Men kan katholiek nl. verstaan in een traditionele, voorkritische, middeleeuwse zin,
als een belijdenis die nog niet door de smeltoven van Aufklärung en secularisatie is
gegaan. Of men kan het verstaan in de zin van een geloof dat die secularisatie heeft
verwerkt. De afstand tussen die twee is enorm.
Wat kenmerkt het Christendom van vóór de secularisatie? Een spontane opdeling
van de ene werkelijkheid in twee onderscheiden werelden: de onze en de andere, die
van beneden en die van boven, en het absolute overwicht van die andere. De onze
is namelijk maar tweederangs, zo al niet een tranendal, dan toch getekend door kwaad,
onmacht, lijden en sterfelijkheid, terwijl de andere de hemel is, een wereld van licht,
macht, eeuwigheid, volkomenheid op elk gebied. Onze wereld hangt totaal van die
andere af, nog meer dan het licht van de maan afhangt van dat van de zon. Mens en
kosmos zijn dus heteronoom: onderworpen aan de vrije beslissingen en het autonome
ingrijpen van die andere wereld, aan de absolute en onbeperkte scheppingsmacht
van God. Deze heft onze onwetendheid op door zijn
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openbaring, onze onmacht door zijn ingrijpen en onze morele blindheid door zijn
geboden. Wat kan de mens dan beter doen, als hij heil wil vinden en eeuwig gelukkig
wil zijn, dan zich daarnaar richten? En God zij dank, die andere wereld wil met ons
in contact treden en ons schenken wat wij missen. Dat gebeurt in de christelijke
voorstelling door bemiddeling van Jezus Christus, die tot beide werelden behoort en
die zijn taak als tussenpersoon (als middelaar) aan de katholieke kerk heeft
toevertrouwd.
Dat is de christelijke vertaling van een visie die de mensheid altijd en overal eigen
is geweest en die ook nu nog volop leeft, althans waar het westerse denken de
beschaving nog niet heeft doordrongen. Want in het Westen zijn in de 15e-16e eeuw
twee krachten in beweging gekomen, die vanaf de 18e eeuw deze spontane opdeling
in twee werelden hebben ondermijnd en haar in de 19e en 20e doen ineenstorten.
Die twee krachten zijn het humanisme en de exacte wetenschappen. Verduidelijken
op welke manier precies die dat hebben bewerkt, zou ons te ver voeren. Hier volstaat
het resultaat: voor de moderne westerse mens is er maar één wereld meer, de onze.
De andere is onwerkelijk geworden, op zijn best nuttige beeldtaal, op zijn slechtst
een gevaarlijke illusie. Mens en kosmos zijn dan ook niet meer heteronoom, niet
meer onderworpen aan het dictaat van een andere wereld: ze zijn autonoom, hebben
hun wet in zichzelf. Waar de Aufklärung doorbrak, werd het theïsme afgelost door
het a-theïsme, dat onder invloed van allerlei historische factoren vaak de vorm
aangenomen heeft van een virulent anti-theïsme.
Op die nieuwe cultuur heeft de kerk gereageerd met paniek en afwijzing. Ze
realiseerde zich niet dat haar hele geloofsvoorstelling en -formulering cultuurgebonden
was, niet een voor eeuwig en onveranderlijk geformuleerde boodschap recht uit den
hoge, zoals de moslim zich de Koran voorstelt, maar een poging om de bevrijdende
godservaring van Jezus van Nazareth te verwoorden in de ontoereikende taal van
een cultuur die in twee werelden denkt. Het kind (uit de legende over Augustinus)
dat de zee in zijn schelp wilde scheppen. Ze dacht dat het opgeven van de heteronomie
het opgeven van die God zelf was. Alle verworvenheden van het nieuwe denken
werden met argwaan bekeken: evolutieleer, democratic, gewetensvrijheid,
bijbelkritiek, om er maar een paar te noemen.
Maar de kerkelijke reactie heeft zich niet beperkt tot die afwijzing. De kerk heeft
ook geantwoord met hetgeen de sociologie ‘verzuiling’ is gaan noemen, een m.i. niet
adequate term, die men beter zou ver-
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vangen door ‘defensieve frontvorming’. Ze heeft gepoogd haar leden voor de
besmetting met die nieuwe, in haar ogen verderfelijke ideeën te beveiligen door hen
zoveel mogelijk buiten aanraking ermee te houden. Een machtig netwerk van
organisaties en diensten moest daarvoor zorgen: een eigen pers, een eigen partij,
eigen vakbonden, een eigen culturele organisatie, eigen ziekenkassen en ziekenhuizen,
eigen sportkringen en fanfares, eigen jeugdbewegingen, en vooral een eigen katholiek
onderwijs, van kleuterschool tot universiteit.
De bedoeling van dat alles kan men veroordelend afdoen met machtspolitiek en
bevoogding. Dan vergeet men de oprechte zorg en onbaatzuchtige inzet van heel
velen voor het eeuwig heil van de mens, dat voor hen niet los te denken was van een
nauwe verbondenheid met de kerk. Want deze was de voedende navelstreng die de
mens met de bron van heil en eeuwig leven in de andere wereld verbond; buiten die
kerk was dan ook alleen onheil te verwachten. Die bezorgdheid om mensen daarvoor
te behoeden, de zorg voor de mens, een zeer humanistische zorg dus, was de motor
die de besten bewoog om zich met al hun kracht aan die werken te wijden.
De katholieke school moest zorgen dat de opgroeiende generaties in die kerk en
in dat geloof zouden leven en sterven. Ze deed dat op het niveau van kleuterschool
en basisschool en zelfs nog op het niveau van het secundair onderwijs met middelen
die wij nu zouden betitelen als indoctrinatie en conditionering. Indoctrinatie door
alleen de ene katholieke klok te laten horen en door gedragingen te doen aannemen
die met die 19e eeuwse kerkelijke visie in overeenstemming waren: in de eerste
plaats religieuze praxis, gehoorzaamheid en hetgeen als kuisheid gold, maar meer
een paniekerige afwijzing was van de seksualiteit. Het zou verbazend zijn als ook
het katholiek hoger onderwijs niet daardoor getekend was. Katholieke universiteiten
moesten de traditionele godsdienstigheid beveiligen of verdedigen.
Maar geleidelijk is men binnen de kerk de secularisatie gaan verwerken; men heeft
de relativiteit en dus de voorlopigheid van de traditionele voorstellingen,
formuleringen en praktijken ingezien, en gezocht naar de oorspronkelijke ervaring
die ze tastend en moeizaam en dan ook ontoereikend bedoelden te verwoorden. En
men heeft gepoogd ze in de cultuurtaal van de eigen tijd te vertalen, door de
waardevolle culturele verworvenheden van de moderne westerse mens erin te
integreren, zoals de laatromeinse tijd en de middeleeuwen het hadden gedaan met
hun waarden en culturele verworvenheden. Men is gaan beseffen dat God-in-de-hemel
dood was, maar niet de werkelijke
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God, de scheppende God, die de diepste Grond is van het wonder waarin we bestaan
en dat we zelf zijn. De God-daarbuiten mocht opgegeven worden, ook al sprak de
hele traditie in die beeldtaal. Men vond Hem in de diepte, binnenin.
Meteen werd vanzelfsprekend en doorzichtig hetgeen de humanist aanvoelde
zonder het te kunnen funderen: dat mens en kosmos oneindig kostbaar zijn. Ze zijn
namelijk de groeiende zelfuitdrukking van het onuitsprekelijke Oerwonder dat men
God noemt. En de humanisering blijkt onze eerste en enige opdracht te zijn. Want
de drang naar mens-wording, die in de loop van de kosmische geschiedenis via het
ontstaan van het leven en het hominiseringsproces van de handen-hersendieren
eindeljk de homo sapiens had voortgebracht, is de aandrang van dat Oerwonder zelf
om zijn kostbaarheid en schoonheid uit te drukken. Daar ontmoeten heteronomie en
autonomie elkaar in een hegeliaanse synthese die men met Paul Tillich theonomie
kan noemen, om te zeggen dat hetgeen ons wezen transcendeert tegelijk de diepste
werkelijkheid en wet van ons eigen wezen is.

Samengaan of tegenspraak van adjectief en substantief
Met het bovenstaande voor ogen, kan men in verband met de relatie tussen ‘katholiek’
en ‘universiteit’ twee stellingen formuleren:
1. Een katholieke universiteit is in de westerse wereld van vandaag een contradictie,
als men katholiek verstaat in heteronome zin. Adjectief en substantief sluiten elkaar
m.a.w. uit: ofwel katholiek en dan geen universiteit, ofwel universiteit en dan niet
katholiek.
2. Een katholieke universiteit is in de westerse wereld van vandaag een utopie, als
men katholiek verstaat in de theonome zin. Onder utopie versta ik dan een creatieve
idee, die in die zuivere vorm nergens bestaat, maar actief is als een scheppende
inspiratie, als een limietwaarde die aantrekt, maar nooit bereikt wordt; wel kunnen
er beperkte maar reeds waardevolle benaderingen van bestaan. Katholiek is dan geen
juridisch en exclusief begrip meer, met behulp waarvan de staat een instelling kan
klasseren in verband met de subsidiëring. Het is veeleer een dynamisme dat in elke
universiteit, ook in de juridisch niet-katholieke, anoniem aanwezig kan zijn, en
waarvan men mag hopen dat het in de zogenaamde katholieke universiteit expliciet
en dan ook intenser en voller aanwezig zal zijn. Om misverstanden te voorkomen
wordt de term ‘katholieke universiteit’ verder gereserveerd
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voor de eerste soort, en heet de tweede soort hier ‘christelijk geïnspireerde’ of
‘gelovige’ of ‘modern-christelijke universiteit’.

1. Katholieke universiteit als contradictie
Ze is dat om te beginnen op grond van haar historische functie als sleutelstelling in
het defensieve front van de kerk tegen de ideeën van de Aufklärung, en wel om twee
redenen. Ten eerste omdat dat defensieve front al lang opgerold is; het gedachtengoed
van de Aufklärung is via de moderne communicatiekanalen overal doorgedrongen.
De studenten die men met behulp van de katholieke universiteit binnen de kerk zou
willen houden, zijn er voor 90% al buiten. Samen met de realiteit van een
sanctionerende instantie in een andere wereld hebben ook de conditioneringsmiddelen
van geboden en verboden hun kracht verloren. Tenslotte is het docentencorps niet
meer een Gideonsbende van ijveraars voor de waarheden van de kerk: ofwel hebben
ze zelf de kerk al vaarwel gezegd ofwel zijn ze alleen nog wat praktizerend ofwel
van dat heteronome geloof overgegaan naar het theonome.
Een contradictie, ten tweede, hierom. De katholieke universiteit is gesticht om een
bepaalde levensbeschouwing te beveiligen, de katholieke. Maar ‘katholiek’ duidt
niet op zomaar een levensbeschouwing: het duidt op een geloof; en dit begrip, net
zoals de Germaanse wortel ervan, dezelfde als in loven en het Engelse love, betekent
iets dynamisch. Een echt geloof hoeft men niet af te schermen, evenmin als men de
gist zou moeten afschermen van het deeg. Misschien geldt dat nog niet voor een kind
(net zoals liefde is geloven een uiting van volwassenheid), maar dan toch voor de
universiteitsstudent, die normaal reeds een eigen richting aan zijn leven heeft gegeven.
Een universiteit die geloven opvat als een onzekere levensbeschouwing, omver te
blazen door redeneringen, slogans of meningen van anders-denkenden, miskent wat
geloof in de God van Jezus is en verdient in zoverre ook niet de naam katholiek.
De samenstelling ‘katholieke universiteit’ houdt nog op een andere manier een
tegenspraak in. Als universiteit is ze namelijk een onderzoeksinstituut, dat de
werkelijkheid in alle richtingen zo grondig mogelijk wil exploreren en verstaan,
zowel omdat we gemaakt zijn om te kennen als ook omdat die kennis de voorwaarde
is voor een efficiëntere ordening van de samenleving. Universitair onderzoek mag
geen voorafgegeven waarheden aannemen, die bij een conflict met de verworven
wetenschappelijke inzichten het laatste woord zouden die-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

916
nen te krijgen. Maar wie als katholiek heteronoom denkt, kan menen dat hij uit
gehoorzaamheid aan een andere instantie dan de rede, nl. aan een openbaring uit de
andere wereld, op zeker ogenblik de conclusies van zijn wetenschappelijk onderzoek
voor vals moet houden, dat hij rood moet noemen wat hij als groen ziet.
Dat is de pijnlijke situatie geweest van de katholieke wetenschappers in de vorige
eeuw, heel speciaal in de strijd om de evolutieleer en de bijbelkritiek. En dan begrijpt
men het heftige protest van de anders-denkenden, vrij-denkers in de zin dat ze het
vrije zoeken niet wilden laten versperren door slagbomen die uit een andere wereld
zouden zijn neergelaten. En men begrijpt ook goed dat ze als antwoord op de stichting
van de Université Catholique de Louvain de Université Libre de Bruxelles hebben
gesticht, als belichaming van hun wil om het universitaire onderwijs volwaardig
humanistisch te maken, niet bevoogd en gebonden, en bij het zoeken naar waarheid
door geen andere wetten geleid dan door de eigen wetten van het denken zelf,
gefundeerd op de principes van identiteit en contradictie. Het aannemen van
waarheden, eens en voorgoed door een andere wereld meegedeeld, kan namelijk op
zeker ogenblik meebrengen dat men het principe van contradictie moet opgeven, nl.
doordat men hetgeen een ernstig onderzoek van de beschikbare gegevens heeft
geleerd, tegelijk toch onjuist zou moeten achten. Zelfs al zijn zulke conflictgebieden
nu even zeldzaam als witte vlekken op de landkaarten, er zijn er geweest, en ze
blijven principieel mogelijk. En wie die mogelijkheid aanneemt dat het principe van
contradictie al was het maar op één punt niet meer van kracht zou zijn, legt een
tijdbom onder de moderne universiteit als onderzoeksinstelling.

2. De gelovige universiteit als creatieve utopie
De tweede stelling wordt duidelijker bij nadere beschouwing van wat een
modern-christelijke of theonome visie inhoudt en welke betekenis ze heeft voor een
universiteit.
Zoals gezegd, schouwt dat moderne type van gelovige de werkelijkheid als de
moeizame zelfuitdrukking en openbaring van een onuitsprekelijk Wonder. En zijn
houding tegenover dat mysterie leert hij bij Jezus van Nazareth, op wiens spoor hij
zich als christen heeft gezet. Die houding is er een van eerbied en van bereidheid om
zich door dat mysterie te laten bewegen. Voor gelovigen op universitair
onderzoeksniveau is het ook een houding van verlangen om de onuitputtelijke rijkdom
van die zelfuitdrukking van God in mens en kosmos
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beter te doorgronden. Dat zet hen aan tot een wetenschappelijk onderzoek dat geen
ander doel hoeft te hebben dan de verheugende ervaring een kruimel waarheid meer
gevonden te hebben, een voetje verder te zijn doorgedrongen in het wonder. Zij
zullen zo zuiver mogelijk de waarheid nastreven, niet hun eigen faam of materieel
voordeel, en zullen dus zo goed mogelijke wetenschapsbeoefenaars zijn.
Die ijver voor de wetenschap wordt bij moderne gelovigen niet meer verstoord
door de dreiging van tegenspraak tussen geloof en rede. In hun visie zijn dat immers
twee benaderingswijzen van de ene werkelijkheid en hoeven dus niet met elkaar in
contradictie te komen. Dit laatste vindt men al wel bij Thomas van Aquino. Maar
zou Thomas dat even resoluut gehouden hebben b.v. in de strijd om het Darwinisms?
In elk geval kunnen wij dat heden onbeschroomd houden, op grond van het inzicht
dat geloof niet een blinde beaming is van geopenbaarde waarheden, maar een vorm
van schouwing-in-liefde, een verrijkende intuïtie, een ervaring van diepte. En als
liefde en kennis elkaar inspireren en verrijken, veeleer dan elkaar uit te sluiten, dan
geldt dat ook voor geloof en wetenschap.
Een tweede kenmerk van de modern-christelijke universiteit is haar besef van
verantwoordelijkheid. Geïnspireerd door Jezus van Nazareth, die zijn hele bestaan
heeft samengevat in het begrip ‘dienen’, wil de docent in deze universiteit niet alleen
de waarheid dienen, maar ook de intellectuele verrijking van de studenten en daarmee
de opbouw van de toekomstige maatschappij. Hij of zij is een zo goed mogelijk
docent, die voor de kwaliteit van zijn of haar onderwijs alles over heeft. Een gelovige
universiteit is daarom in ieder geval een universiteit met hoogwaardig onderwijs.
Maar dan moet men ook erkennen dat docenten aan een niet-katholieke universiteit
die dezelfde zorg voor hun onderwijs aan de dag leggen, deze christelijke utopie ook
realiseren.
Boven genoemde verantwoordelijkheid reikt echter verder dan de studenten en
hun hoogst mogelijke ontwikkeling. Gelovige docenten vragen zich ook af hoe hun
kennis van zaken de hele samenleving ten goede kan komen, waarbij hun visie op
wat goed is voor haar, duidelijk zal afwijken van die welke een aan winst en welvaart
verhangen samenleving aankleeft. Van die visie getuigen hun occasionele
levensbeschouwelijke uitspraken, occasioneel, omdat de meeste vakken geen directe
levensbeschouwelijke implicaties hebben. In de wetenschap dat alle technieken en
dus ook alle kennis die eraan ten grondslag ligt, door de sterkere misbruikt kunnen
worden om de zwakkere
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te verdrukken, hebben gelovige docenten oog voor de gevaren voor het algemeen
welzijn die uit een techniek voort kunnen vloeien. En door een soort geestelijke
osmose gaat hopelijk iets van hun eigen afwijzing van elk misbruik over op hun
toehoorders. Dat veronderstelt dat zijzelf met die vragen bezig zijn, dat zij zelf uitzien
naar een betere wereld en ook zelf daarnaar handelen. Met katholieke docenten die
zich voor de vragen van sociale rechtvaardigheid, vrede of natuurbehoud niet
interesseren, realiseert men minder van de utopie van de gelovige universiteit dan
met ongelovigen die zich wel daarvoor interesseren en inzetten.
Aan een katholieke universiteit wordt die gelovige grondvisie met haar uitlopers
naar het onderzoek en het onderwijs meestal geëxpliciteerd in een aparte cursus.
Maar zo'n cursus veronderstelt dat er iets te expliciteren valt. En waar de docenten
in hun leven, hun onderwijs en onderzoek niet door een christelijke geloofsvisie
worden gedragen, valt er niets meer te expliciteren. Dan dient die cursus alleen nog
om de jonge mensen disciplinair te dwingen een laatste keer een christelijke ideologie
te aanhoren, te memoriseren en in een examen te reproduceren. Zo 'n cursus blijft
een Fremdkörper in het universitaire leven, even weldoend als een pleister op een
houten been. Erger nog, hij vergroot de onwaarachtigheid van een bedrijf dat zich
katholiek noemt, maar dat is blijven steken in een verleden waarin niemand nog leeft.
Een cursus daarentegen die vanuit een gelovige visie de implicaties van een vak voor
mens en maatschappij nader onderzoekt, of een initiatief om studenten in contact
brengen met de problemen van de derde wereld door hen een tijd erheen te laten
gaan, zou aan een universiteit als evangelisch zuurdeeg kunnen werken.
Tenslotte is het normaal dat die gelovige grondvisie wordt geactiveerd, beleefd
en verwoord, zowel in de taal en in de tekens van het gebed als in het gesprek met
gelijkgezinden, en liefst in een eenheid van de twee, m.a.w. in vieringen en gelovige
bijeenkomsten. Geloven is immers een gemeenschappelijke zaak en samenkomen
errond is sinds het begin van de kerk de meest vanzelfsprekende zaak ter wereld.
Daar wordt het goede nieuws opnieuw ten gehore gebracht en vertaald in de taal en
de vormen van deze tijd. Het is m.a.w. zinvol dat zich in de schoot van een gelovige
universiteit iets als een kleine kerkgemeenschap vormt: universitaire parochie,
pastorale dienst of hoe men het ook noemt. Maar ook dit veronderstelt weer dat er
in het universitaire bedrijf iets is dat om uitdrukking en beleving in woord en teken
vraagt. Anders wordt die parochie of dienst een
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schijnschoon alibi voor het ontbreken van de christelijke inspiratie waarvan ze de
uitdrukking diende te zijn.
Al komt de naam ‘universiteit’ voort uit de middeleeuwse formule Universitas
magistrorum et scolarium (waarin universitas ‘belangengemeenschap’ en bijna
‘vakbond’ betekent), toch hebben zij het tot hier toe in feite alleen over de magistri
gehad. Zijn die scolares, de studenten, voor het gelovige karakter van een universiteit
dan van geen belang? Dat waren ze zeker in de katholieke universiteit van de 19e
eeuw: deze diende juist om de toekomstige intelligentsia een katholieke levensvisie
mee te geven. Maar theoretisch zou men een gelovige universiteit kunnen hebben
zonder één katholieke student. De gelovigheid van de universiteit staat of valt immers
met de gelovigheid van het academische personeel. Dat is duidelijk waar het gaat
om het wetenschappelijk onderzoek; en dat is even duidelijk waar het de
onderwijsinstelling geldt. Het ideaal wordt wel des te rijker benaderd als ook studenten
en liefst veel studenten zich in de gelovige inspiratie van hun professoren zouden
herkennen. Maar we moeten ons geen illusies maken. Vaak is zelfs voor studenten
die zich gelovig noemen het geloof veel minder een inspiratiebron die hun levenskeuze
en levensstijl kleurt, dan een religieuze vluchtheuvel voor hun momenten van
persoonlijke nood.
Een gelovige universitas magistrorum ét scolarium is daarom in de huidige westerse
wereld ondenkbaar. Maar is misschien nog een gelovige universitas magistrorum
denkbaar? Helaas, ook daar blijven we ver af van het ideaal. Niet het adjectief lokt
de kandidaten naar een universitaire loopbaan, maar het substantief. Het feit echter
dat zelfs een behoorlijk aantal gelovig niet geïnteresseerde docenten aan een
universiteit werkzaam is, betekent nog niet dat we niet meer van een gelovige
universiteit kunnen spreken.
Hoeveel migranten moet een buurt tellen, wil men van een migrantenbuurt kunnen
spreken? Uiteraard meer dan een of twee. Hoeveel dan wel? Het enige juiste antwoord
is: heel wat, en ze moeten bovendien hun eigenheid bewaard hebben: hun taal, kleding,
religieuze tradities en rituelen in huis en buitenshuis. Hoe meer dat het geval is, hoe
vlugger men van een migrantenbuurt zal spreken. Hoeveel professoren van een
universiteit moeten gelovig zijn om van een gelovige universiteit te mogen spreken?
Ook hier geldt: hier of daar één of een klein groepje volstaat niet. Zij kunnen een
universiteit geen gelovig aangezicht geven. Daarvoor is een sterkere en actieve kern
nodig. Die kern kan toch al iets waar maken van de creatieve utopie die
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een gelovige universiteit blijft. Zelfs een klein stukje verwerkelijking daarvan is al
een grote winst. Die winst wordt des te groter, naarmate het aantal van hen die zich
op zo'n manier aan onderzoek en onderwijs wijden, groter is en naarmate ze dat doen
met meer energie, onbaatzuchtigheid en gelovige zin.

Besluit
Ofwel houdt men vast aan de naam katholieke universiteit, maar blijft men steken
in de opvattingen van een defensief Christendom, waarin dat katholieke karakter het
in de eerste plaats moet hebben van uiterlijke religieuze geplogenheden en het
hooghouden, minstens naar buiten toe, van de traditionele moraal. Maar dan huldigt
men, zoals betoogd is, een contradictie. Overigens zijn die uiterlijkheden steeds
verder aan het verdwijnen, zodat er op de duur haast alleen nog het vijgeblad van de
godsdienstcursus over zal zijn om er de katholieke naaktheid mee te bedekken.
Ofwel doet men aan onderzoek en onderwijs vanuit het inzicht - een vrucht van
een gelovigheid die door de Aufklärung is gegaan - dat men als docent of student
niet gelovig kan zijn als men deze aardse werkelijkheid, die immers Gods
zelfexpressie is, met haar daarom nooit volkomen te achterhalen geheimen niet
liefheeft en niet probeert te doorgronden en te ontsluiten voor de mensen van vandaag
en morgen.

Eindnoten:
Lezing gehouden aan de UFSIA (Universiteit Antwerpen) op 5 maart 1991, op uitnodiging van
de Pastorale Dienst.
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Paz brandschoon vertaald?
Guy Posson
De Nederlandse uitgeverij Meulenhoff zette de Nobelprijs van Octavio Paz luister
bij door eerder verschenen vertalingen van gedichten en essays van de Mexicaanse
meester opnieuw uit te geven1. Maar daarbij liet ze het niet: er kwam ook een selectie
op de markt uit de gedichten die hij publiceerde tussen 1957 (Zonnesteen) en 19872.
Bij de uitgeverij Plantage verscheen een heruitgave van Paz' schitterende essay over
Pessoa3.
Over de nieuwe bundel schrijft de Nederlandse recensente en vertaalster Barber
van de Pol:
Het vuur van iedere dag is fraai door Meulenhoff uitgegeven in de
brandschone vertaling van K. Michel. Dit is nieuwe, autonome poëzie
zonder vertaalsmetten en dan mis je het oorspronkelijke Spaans, dat er
niet bij staat, ook niet, al heeft vergelijkend lezen op mij altijd een goede
vertragende werking die met de neus drukt op de woorden zoals ze er
staan. Paz mag een dichter zijn over wie je moeilijk in het kort iets kunt
zeggen omdat hij speelt met paradoxen en welbewust sprong na sprong
maakt, dankzij zijn transparantie heb je niettemin terwijl (sic) bijna altijd
de indruk van schoonheid en betekenis. Michel heeft die transparantie
weten te bewaren. Deze poëzie moet hem na aan het hart liggen4.
Blijkbaar is dus beterschap opgetreden, want Paz heeft bij ons niet veel geluk gehad
met zijn vertalers. In de inleiding tot ¿Aguila o sol?, een bundel poëtisch proza uit
1949, die is opgenomen in de Nederlandse verzamelbundel Zonnesteen, lezen we:
‘Ik strijd met graagte tegen een woord’ (p. 9). Paz heeft dat natuurlijk nooit gezegd;
er staat: Hoy lucho a solas con una palabra. Vandaag strijd ik eenzaam met een
woord. Sinds het begin van zijn dichterschap is hij ‘op weg naar het gedicht’; je kan
het nalezen in dezelfde bundel (Hacia el poema, pp. 65-67). Zijn niet aflatende strijd
om de ‘Toekomstige hymne’ (Himno
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futuro, p. 64) loopt telkens uit op een diep gevoel van mislukking en verlatenheid.
De boog en de lier, zijn monumentaal vertoog (uit 1956) over het wezen van
poëzie, is schandelijk slecht vertaald. Eén voorbeeld zegt genoeg. Paz citeert enkele
verzen van de door hem zeer bewonderde Peruaanse dichter César Vallejo: Ya va a
venir el día, ponte el saco. / Yava a venir el día, ten fuerte en la mano a tu intestino
grande... / Ya va a venir el día, ponte el alma... / has soñado esta noche que vivías
de nada y morías de todo.
Aart Van Barnevelt vertaalt: ‘De dag begint al te komen, pak de zak op’. Hoezo,
welke zak? Nou ja, denkt de modale poëzielezer, is dat niet een beeld voor de last
van het leven die ieder mens torst? Maar ponerse el saco betekent gewoon: je jasje
aantrekken. ‘De dag begint al te komen, houd je grote ingewanden stevig in je hand’:
pak je dikke darm, je buik dus, stevig vast. ‘De dag begint al te komen, neem de ziel
op’: welke ziel? - trouwens, hoe doe je dat, een ziel opnemen? Vallejo maakt een
woordspeling (trek je jasje aan, hou je buik stevig vast, trek je ziel aan), die suggereert
dat kleren, lichaam én ziel maskers van 's mensen ware ik zijn. Dat ik komt enkel
tot leven in de droom: ‘vannacht heb je gedroomd dat je nergens van leefde en overal
aan doodging’.
Dat was in 1984. Ik heb toen geen opmerkingen over de vertaling gehoord.
Trouwens, Paz is een dichter, nietwaar, die leeft van ‘paradoxen’ en die ‘sprong na
sprong’ maakt. Je mag al blij zijn als je een ‘indruk van schoonheid en betekenis’
aan je lectuur overhoudt. Als je ergens een verband niet snapt, mag je dat aan je
ondermaatse begripsvermogen wijten: anders had je de ‘transparantie’ van 's dichters
bedoelingen meteen onderkend. Zo kan je je als criticus en als vertaler indekken,
door alles op rekening van de wonderen van de poëzie te schrijven. ‘De woorden
zoals ze er staan’ zijn immers secundair ten opzichte van de poëtische impressie?
Zo simpel ligt dat evenwel niet. Elk woord dat Paz gebruikt past in zijn poëtische
strategie; je moet hem dan ook heel nauwkeurig vertalen. Een discussie over de
vertaling kan verhelderend zijn voor wie deze bloemlezing gebruikt.
De Nederlandse critica Aafke Steenhuis schrijft5:
(Paz') poëzie is prachtig, zijn literaire essays zijn erudiet; zijn politieke
boeken zijn voor de helft uitdagend, en voor de andere helft breedsprakerig,
of zelfs slordig. (...) Steen, vuur, licht, bloed, boom, nacht, dag, huid, haar
en blik zijn de mythische woorden die voortdurend terugkeren in zijn
poëzie.
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In die woorden concentreert zich het proces dat hij in zijn bundel Blanco6 (1967) als
volgt omschreef:
El habla
irreal
da realidad al silencio

De onwerkelijke taal / maakt de stilte / werkelijk: taal vult de stilte met
werkelijkheid, maar ook, terzelfder tijd: taal maakt de stilte nog dieper
dan ze al was.
Presencia(s) is ook zo'n ‘mythisch’ woord; schijnbaar is het meer abstract, maar het
staat nog centraler in Paz' poëtisch universum dan de voorbeelden die Steenhuis
citeert. Vanaf het begin tref je het erin aan en het krijgt gaandeweg een heel eigen
geladenheid, door de echo's die het oproept binnen en buiten zijn werk (Voor wat
dit laatste betreft, hoeven we maar te denken aan Sor Juana Inés de la Cruz en via
haar aan de mystici waaraan de Spaanse traditie zo rijk is). Dus mag je presencia
niet de ene keer ‘aanwezigheid’ noemen (12, 72), de andere keer
‘verschijningsvormen’ (44), en tenslotte ‘presenties’ (sic, 61). Zo kan de
Nederlandstalige lezer er nooit achter komen hoe centraal dat begrip staat in Paz'
dichtwerk.
Nog een paar voorbeelden. Una transfiguración is geen ‘herschepping’ (73), maar
een gedaanteverandering; Delhi en zijn rode stenen se transfiguran, nemen een andere
gedaante aan (niet: een andere gedachte, 26). Wat zich anders aan ons voordoet, dat
neem je uiteraard anders waar. Dat geldt ook voor de poëzie zelf. ‘Poëzie / wordt,
zoals de waarheid, ingezien’, vertaalt K. Michel. Nee, Paz is veel concreter: la poesía,
/ como la verdad, se ve: poëzie zie je, zoals je de waarheid ziet (Nocturne van San
Ildefonso, p. 45). In zijn poëzie maakt hij op heel directe, bijna pijnlijke wijze dingen
zichtbaar, de dubbelzinnigheid van de liefdesrelatie bijvoorbeeld: nuestra pareja /
es nuestro abismo, onze partner (niet: ‘onze paring’!7) is onze afgrond.
Het slotgedicht uit Arbol adentro, zijn laatste bundel (1987), dat tevens de afsluiting
vormt van de hier besproken bloemlezing, is haast een samenvatting van zijn poëtische
visie. Het heet ‘Geloofsbrief’, tenminste volgens vertaler K. Michel. Zou de winnaar
van de Nobelprijs Literatuur 1990 zich beschouwen als vertegenwoordiger van een
hogere instantie of zich door een of andere achterban belast weten met een mandaat?
Zo iemand moet een carta credential (geloofsbrief) voorleggen. Laten we eens van
dichterbij bekijken of je een carta de creencia mag gelijkstellen met een geloofsbrief.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

924
De ondertitel (‘Cantate’) heeft niet direct iets te maken met diplomatie. Een ‘ik’
schrijft en praat, met zichzelf en met een ‘jij’. Geen gezang dus, en toch een cantate?
‘Woorden zijn bruggen’, zegt het ‘ik’ (p. 70). ‘Laat je dragen door deze woorden /
naar jezelf toe’. Maar de aangesprokene (‘jij’) is zelf niet veel meer dan een woord:
‘jij, ik en het lot maakten het’ (niet: ‘dat deden jij, ik en het lot’). En het contact zelf
bestaat uit woorden: ‘ook ik, / pratend met jou, / word (niet: “wordt”!) tot gefluister,
/ lucht en woorden, een zucht, / een schim geboren uit deze letters’.
De coda die Carta de creencia afsluit gaat als volgt: Tal vez amar es aprender /
a caminar por este mundo. / Aprender a quedarnos quietos / como el tilo y la encina
de la fábula. Aprender a mirar. / Tu mirada es sembradora. / Plantó un árbol. / Yo
hablo / porque tú meces los follajes: ‘Misschien is liefhebben leren / om door deze
wereld te lopen. (niet: om lopend en niet (??) door deze wereld te gaan) / Leren om
rustig te blijven / zoals de eik en de linde in de fabel. / Leren kijken (niet: leren om
te zien). / Jouw blik (niet: jouw ogen) strooit zaadjes. / Hij heeft een boom geplant.
/ Ik spreek (niet: ik praat) / omdat jij het gebladerte beweegt’. De dichter krijgt het
woord van een ‘jij’; op het eerste gezicht is dat zijn geliefde, maar die staat kennelijk
voor iemand die de concrete vrouw transcendeert.
In Kleine variatie (65) ‘hoort’ de dichter weer ‘zonder klank / de opgedolven
syllaben: / en in het uur van onze dood, amen’, die hij zo vaak heeft gezongen in de
kapel van zijn school. Die woorden klinken ‘als muziek die herleeft / - wie wekt haar
daar, aan de andere kant, / wie leidt haar door de spiralen / van het mentale gehoor?
- / als het vervlogen / moment dat terugkeert / en nogmaals dezelfde / verdwijnende
dreiging is’ (Como el desvanecido / momento que regresa / y es otra vez la misma /
disipada inminencia). Hier stoten we op een ander ‘mythisch woord’ van Paz:
inminencia, een woord dat je niet los kan zien van presencia.
Inminencia: dreiging? Ja en nee: zoals in het Frans betekent dat woord: wat op het
punt staat te gebeuren, wat nakend is, wat zich aankondigt, wat verwachting opwekt,
wat nog niet helemaal bekend is en daarom bedreigend kan zijn, maar wat ook een
magische aantrekkingskracht uitoefent. Wie eraan mocht twijfelen dat het dát is wat
Paz met inminencia bedoelt, leze er zijn prachtige essay (uit 1965!) over Fernando
Pessoa op na. De bekende vertaler August Willemsen heeft deze vertaling van een
nawoord voorzien, waarin hij, zonder zijn lof voor het essay in zijn geheel te sparen,
bepaalde in-
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terpretaties van Paz op de korrel neemt. Echter, je mag nooit vergeten dat in dit essay
Paz evenzeer schrijft over... Paz als over de door hem zeer bewonderde Portugese
meester; je kan het lezen als een commentaar bij Het vuur van iedere dag.
Op de laatste bladzijde staat een schitterende meditatie over poëzie. ‘De wereld
van Pessoa is niet deze wereld, noch de andere. Men zou haar (sic) kunnen definiëren
met het woord afwezigheid. (...) De afwezigheid is niet alleen het ontbreken, maar
ook het voorvoelen van een aanwezigheid (presencia) die zich nooit helemaal laat
zien. (...) Wat verschijnt, heimelijk opkomt, is het andere, wat geen naam heeft, wat
niet gezegd wordt en waarop onze povere woorden zich beroepen. Is het de poëzie?
Nee: poëzie is wat blijft en ons vertroost, het besef van de afwezigheid. En opnieuw,
bijna onwaarneembaar, een gerucht van iets: Pessoa of de dreiging van het onbekende’
(27-28), la inminencia de lo desconocido.
Als het slotakkoord van een symfonie vals klinkt, gaat al het plezier dat je eraan
hebt beleefd de mist in. A. Willemsen beknibbelt sommige Pessoa-vertalingen van
Paz, maar heeft niet de enorme fout in de laatste zin van de - overigens uitstekende
- Nederlandse vertaling opgemerkt. Pessoa was bezeten door het onbekende, dat voor
hem niet alleen een dreiging inhield, maar ook de fascinatie van de steeds opgeschorte
epifanie, de immer uitgestelde onthulling van het heilige. ‘Elk louter esthetisch
oordeel over Pessoa's oeuvre is ontoereikend. Ook al is het waar dat niet alles wat
hij geschreven heeft van dezelfde kwaliteit is, alles, of bijna alles, draagt de tekenen
van zijn zoeken. Zijn oeuvre is een pas naar het onbekende. Een passie’ (una pasión:
geestdrift en lijdensweg!), zegt Paz terecht (27). Deze woorden gelden ook voor zijn
eigen werk: Paz-Pessoa of de nadering van/tot het onbekende.
Dat onbekende is aanwezig: Paz is dus allerminst een nihilist. Er is ‘iets’ buiten
ons; alles speelt zich niet uitsluitend af ‘in de grot van onze schedel’ (Arbol adentro,
147). Wat hij in een flits meent te zien, ontsnapt hem op datzelfde ogenblik, omdat
het wordt aangevreten door het woord dat zijn doel-wit mist. Dan wint twijfel weer
veld, maar: hay corredores invisibles entre la duda y la fe, er lopen onzichtbare
gangen tussen twijfel en geloof (Arbol adentro, 78). Wat Paz wil verwoorden is
hoogstens una creencia, une croyance, wat een trapje lager staat dan een echt geloof.
Over wat hij heeft ‘gezien’, schrijft hij ‘brieven’. Geen geloofsbrieven die zijn
woorden moeten legitimeren, want hij zaagt voortdurend de tak af waarop hij zit,
door de na-
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druk te leggen op de stilte die aan de basis ligt van zijn spreken.
De dichter is op zoek naar ‘de vergeten lettergreep van het Begin’ (let op de
hoofdletter!) die ook de geheime code van de existentie is. Antes del Comienzo is
een liefdesgedicht, maar ook een mystieke dialoog met een ‘jij’ die alle woorden te
boven gaat. Stefaan van den Bremt hertaalde het zo (romein); vergelijk met de
vertaling van Michel (cursief):
Antes del comienzo

Voor het Begin

Ruidos confusos, claridad incierta.

Verwarde geluiden, weifelend licht.
Verwarde geluiden, onzeker licht.

Otro día comienza.

Een nieuwe dag begint.
Het begin van weer een dag.

Es un cuarto en penumbra

Het is een kamer in schemer
Het is een kamer in halfduister

y dos cuerpos tendidos.

en twee uitgestrekte lichamen.
en twee uitgestrekte lichamen.

En mi frente me pierdo

Over mijn voorhoofd dool ik
Ik dwaal in mijn voorhoofd

en un llano sin nadie.

door een lege vlakte.
over een vlakte zonder iemand.

Ya las horas afilan sus navajas.

Reeds slijpen de uren hun lemmer.
Reeds slijpen de uren hun messen

Pero a mi lado tú respiras;

Maar jij ademt aan mijn zijde;
Maar aan mijn zijde haal jij adem;

entrañable y remota

vertederend en ver
innig en ver weg

fluyes y no te mueves.

vloei je roerloos.
stroom jij zonder te bewegen.

Inaccesible si te pienso,

Onbereikbaar, ondenkbaar,
Onbereikbaar als ik over je nadenk,

con los ojos te palpo,

jou betast ik met mijn ogen,
betast ik je met mijn ogen

te miro con las manos.

jou bekijk ik met mijn handen.
en zie je met mijn handen.

Los sueños nos separan

Onze dromen scheiden ons
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De dromen scheiden ons
y la sangre nos junta:

en het bloed verenigt ons:
en het bloed verenigt ons:

somos un río de latidos.

wij zijn een rivier van hartslagen.
wij zijn een rivier van hartslagen.

Bajo tus párpados madura

Onder jouw oogleden rijpt
Onder je oogleden rijpt

la semilla del sol.

het zaadje van de zon.
het zaadje van de zon.

El mundo

De wereld
De wereld

no es real todavía,

is nog niet werkelijk,
is nog niet werkelijk,
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el tiempo duda:

de tijd twijfelt:
de tijd weifelt:

sólo es cierto

alleen de warmte van jouw huid
zeker is slechts

el calor de tu piel.

is zeker.
de warmte van je huid.

En tu respiratión escucho

In jouw ademhaling beluister ik
In je ademhaling hoor ik

la marea del ser,

het getij van het zijn,
de eb en vloed van het zijn,

la sílaba olvidada del Comienzo.

de vergeten lettergreep van het Begin8.
de vergeten syllabe van het Begin9.

(Arbol adentro10, 141-142)
De poëzie van Octavio Paz ligt mij na aan het hart; daarom vind ik dat zij recht
heeft op een zo zorgvuldig mogelijke vertaling. Dat acribie geen hinderpaal vormt
voor sierlijkheid en welluidendheid, moge blijken uit de meesterlijke versie van
Stefaan van den Bremt.

Eindnoten:
1 Op dit ogenblik zijn volgende werken van O. Paz herdrukt: Zonnesteen (poëzie), De kinderen
van het slijk (essay), De boog en de lier (essay) en Wolkenvelden (essays), alle bij Meulenhoff;
Het labyrint der eenzaamheid (essay) bij De Arbeiderspers.
2 Octavio Paz, Het vuur van iedere dag, Gedichten, keuze en vertaling van K. Michel, Meulenhoff,
Amsterdam, 1990, 76 pp., BF. 530.
3 Het onbekende zelf. Fernando Pessoa, vertaald door Willem Brugmans, nawoord van August
Willemsen, Plantage / Gerards en Schreurs, Leiden, 1990 (1e uitgave, 1986), BF. 400.
4 In het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad van 1 maart 1991, p. 4.
5 In De Groene Amsterdammer van 5 december 1990.
6 Blanco: doel-wit. een typisch staaltje van Paz' spel met meerzinnigheid.
7 Het vuur van iedere dag, p. 73.
8 Vertaling: Stefaan van den Bremt.
9 Vertaling: K. Michel.
10 Barcelona, Seix Barral, 1987.
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Televisie kijken met Lynch en Kieslowski
Erik Martens
Vorig jaar werd de gouden palm van het Filmfestival van Cannes uitgereikt aan de
Amerikaanse cineast David Lynch voor zijn recentste langspeelfilm Wild at heart.
Filmliefhebbers die al langer met het werk van Lynch vertrouwd waren, wreven zich
de ogen uit, want datzelfde jaar haalde Lynch in de VS onverwacht hoge kijkcijfers
met Twin Peaks, een televisieserie die hij samen met Mark Frost concipieerde. Was
dit dezelfde David Lynch, destijds de maker van een strak gestileerde en
compromisloze prent als Eraserhead (1978)? Met The Elephant Man (1980), iets
minder met Dune (1984) en vooral met Blue Velvet (1986) verwierf hij ook buiten
cinefiele kringen al wel erkenning, maar om aanspraak te kunnen maken op de
instemming van een breed publiek, is de kijk van deze eigenzinnige filmauteur op
de menselijke natuur te weinig flatterend, te rauw. Zijn personages bezitten niet de
glamour om de sympathie van de gemiddelde kijker te winnen. Lynch vertoont
immers een onstuitbare drang om in stinkende potjes te roeren: hij wijst niet alleen
de rotte plekken aan - dat wordt zelfs in Hollywood gedaan - maar hij pookt er met
de vinger in. Daar zit het grote publiek niet op te wachten. Film is voor de meesten
nog steeds synoniem met een twee uur durend uitstapje naar een droomwereld: zij
identificeren zich met de geromantiseerde hoofdfiguur en beleven samen met hem
of haar avonturen die hun meest optimistische zelfbeeld overtreffen. Films die van
de status van de held - en daarmee ook van de status van de toeschouwer - een
probleem maken, plegen economische zelfmoord. Hoe komt het dan dat Lynch dit
toch kan doen en de gebruikelijke afstraffing ervoor ontloopt? De vraag stelt zich
des te scherper in verband met Twin Peaks: voor een televisieprodukt liggen de
publieksdrempels lager en de beperkingen
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voor de programmamakers dus veel hoger... Het feit dat een cineast als David Lynch
zich met dit medium inlaat is een goede reden om dit even van naderbij te bekijken.
In hetzelfde jaar 1990 waren er bij ons hier en daar in de bioscoop afleveringen
te zien van de televisiereeks De tien geboden (de Dekaloog), geschreven en
geregisseerd door de voordien hier onbekende Poolse cineast Krzystof Kieslowski.
De reeks betekende een international doorbraak voor Kieslowski. In mei dit jaar was
ook hij aanwezig in Cannes met een Frans-Poolse produktie, La double vie de
Véronique. De film zelf werd niet bekroond, wel Irène Jacob voor haar acteerprestatie.
Op het ogenblik dat ik dit schrijf is de film bij ons nog niet te zien, maar de fragmenten
die ik ervan zag (n.a.v. een boeiend gesprek met Kieslowski in het programma
Océanique van 20/5/91), zijn veelbelovend.
Lynch - Kieslowski: een groter contrast kun je op het eerste gezicht moeilijk
indenken. De echte filmliefhebber heeft beide TV-evenementen al een tijdje geleden
kunnen volgen op de BBC, maar dit jaar lopen de twee reeksen ook op de buis bij
Nederlandstalige omroepen1.

Zeepbellen in Twin Peaks
Het schijnen vooral zeepfabrikanten te zijn geweest die de eerste radio-soap-opera's
sponsorden en zo het kind aan een naam hielpen. Het fenomeen van het feuilleton
zonder einde kende een waar succesverhaal en bereikte al vlug de opkomende TV.
Sindsdien heeft het zich daar comfortabel genesteld. Het ‘drama in duizendeneen
afleveringen’ over het dagelijkse leven in een beperkte familiekring speelt zich af in
een wat muffe burgerlijke sfeer, de toon is schaamteloos sentimenteel, en de intrige
wordt voortdurend aangebouwd zonder veel doelgerichtheid, ze moet alleen eindeloos
aangelengd kunnen worden. Investeringen in creativiteit zijn duur en houden altijd
een risico in; je weet niet vooraf of een nieuw idee bij het grote publiek aan zal slaan.
Heb je eenmaal een succesformule ontdekt, dan kan die jarenlang meedraaien. Gek
genoeg zijn niet alleen programmamakers maar ook kijkers erop verlekkerd. De
personages van een dergelijke serie beginnen immers gaandeweg deel uit te maken
van de intieme vriendenkring van de kijker. De kijker leeft mee met hun angsten en
vreugden. Vaak is hij beter ingewijd in het innerlijke leven van de televisiefamilie
dan in dat van zijn eigen familie.
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Twin Peaks begint bij het lijk van Laura Palmer. Pete Martell ontdekt het ontzielde lichaam op een
strandje dicht bij zijn woning. Het lichaam is tot zijn ontsteltenis ‘wrapped in plastic’.

Lynch, die zich vanaf Blue Velvet en Wild at Heart steeds meer op satire is gaan
toeleggen, heeft in dit genre een vrolijke inspiratiebron gevonden voor Twin Peaks.
Televisieregisseur Mark Frost, die met Hill Street Blues al enige ervaring opdeed in
zowel het soap- als het politiegenre, tekent mee voor de creatie van de serie. De
samenwerking moet overigens prima zijn verlopen, want intussen loopt op de
Nederlandse televisie ook de documentaire serie American Chronicles - eveneens
de vrucht van de samenwerking Lynch-Frost. Hierin, maar ook al in Blue Velvet en
Wild at Heart, valt vooral het element sociale satire op. Al deze ingrediënten - politie,
soap, sociale satire - zitten ook in Twin Peaks.
De setting voor dit bizarre succesrecept is het denkbeeldige Amerikaanse stadje
aan de Canadese grens, Twin Peaks, een op Amerikaanse maat gesneden aards
paradijs.
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A clean, wholesome environment (...), with a quality of life, to rival the
very best that this country has to offer (...) Here in Twin Peaks, Health
and Industry go hand in hand.
Dit zijn de woorden van ene Benjamin Home, de uitbater van het Great Northern
Hotel, de sleutelfiguur in het openbare én het verborgen leven van het stadje. Het
centrale element in de intrige is niet zozeer de geruchtmakende moord op de 17-jarige
Laura Palmer, als wel de machinaties rond Benjamin Horne's groots opgezette
Ghostwood Estates Project. Om dit vastgoedproject te realiseren moet de plaatselijke
houtzagerij - de Packard Sawmill - verdwijnen, en dit baart alle betrokkenen
kopzorgen. Deze verhaalkern beheerst niet alleen de eerste reeks van 8 afleveringen,
maar ook de tweede ‘bestelling’ van 22 nieuwe afleveringen.
De fameuze moord op Laura Palmer is wel belangrijk voor de introductie van de
detective want, Twin Peaks is ook een echte ‘Whodunit’ - en tegelijk een persiflage
ervan. Special FBI-agent Dale Cooper is geen alledaagse politieinspecteur maar een
postmoderne Sherlock Holmes die naar aanleiding van de mysterieuze moordzaak
op speciale missie naar de provincie wordt gestuurd. Hij ontrafelt draden van intriges
die verbonden zijn met draden van andere intriges, maar in de grond van de zaak
krijgt noch hij, noch de kijker enig inzicht. Wel in een heel aantal dingen die met de
moordzaak niet veel te maken hebben: de verrukkelijke kersentaart, de koffie die ze
nergens beter maken, de ‘douglassparren’, het plaatselijke politiebureau waar een
gemoedelijke, vriendschappelijke sfeer hangt, en tenslotte heel het dorp, waar iedereen
iedereen kent en ook de criminelen met de voornaam genoemd worden. De inwoners
van Twin Peaks vormen m.a.w. één grote soapfamilie. Cooper geniet van zijn verblijf.
Hij voelt zich thuis in Twin Peaks en overweegt zelfs een stukje grond te kopen. Wat
hij dan zo bijzonder vindt aan Twin Peaks, brengt hij heel duidelijk onder woorden
wanneer hij zijn cynische FBI-collega Albert Rosenfield terechtwijst:
I have only been in Twin Peaks a short time, but in that time I have seen
decency, honour and dignity. Murder is not a faceless event here, (...)
Laura Palmer's death has affected each and every man, woman and child,
because life has meaning here. Every life. That's a way of life, I thought,
had vanished from the earth, but it hasn't, Albert, it's right here in Twin
Peaks!
De plaatselijke Sheriff Harry Truman speelt de Dr. Watson-rol. Hij wordt goede
maatjes met Cooper en staat versteld bij diens onnavolgbare deducties. Hij brengt
hem op de hoogte van het bestaan van de
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duistere machten die in Twin Peaks werkzaam zijn:
There's a sort of evil out there, something very strange in these old woods.
Call it what you want, a darkness, a presence. Takes many forms, but it's
been there for as long as one can remember and we've always been here
to fight it. Men before us, men before them, more after we're gone...
Cooper is voor dit soort karweitjes de juiste man; hij is een special FBI-agent, lid
van een quasi epische ridderorde: ‘The Bureau’. En ‘when a man joins the Bureau,
he takes an oath to uphold certain values, values that he has sworn to live by’.
Geheime ‘staatsveiligheids’-instellingen als de CIA, de STASI, de KGB of de FBI
hebben doorgaans een dubieuze reputatie. Maar hier is een heel andere logica aan
het werk. Zoals in de strips van Superman, Batman of Flash Gordon geldt hier een
manicheïstisch wereldbeeld: de vertegenwoordigers van het positieve principe zijn
in een machtsstrijd verwikkeld met de vertegenwoordigers van het negatieve principe
- een logica die je overigens in het gros van de commerciële filmproduktie aantreft.
Niet de verwijzing naar de complexe realiteit buiten het verhaal is belangrijk, alleen
de positief-negatief polarisatie. En net als de grote striphelden heeft ook Cooper zijn
eigen outfitje: een sportief zwart jakje met in grote letters ‘FBI’ op de rug.
Veel personages zijn zonder veel moeite in een van beide kampen thuis te brengen:
Cooper en Truman, Doctor Hayward, Pete Martell, Ned... Daar tegenover staan
personages als ene Leo Johnson, die door en door slecht is, of Benjamin Home en
Catherine Martell, die al wat creatiever zijn in het kwaad - hetgeen noodzakelijk is
om het spel om de morele orde spannend te houden. Maar daarnaast zijn er een
heleboel figuren zoals Audrey Home (dochter van de hoteluitbater, verliefd op
Cooper) of Josie Packard (eigenares van de houtzagerij, verliefd op Truman -?) die
helemaal niet in deze zwart-wit logica passen. Hun functie schijnt er vooral in te
bestaan die dubbelzinnigheid te cultiveren. Ja, en wie is eigenlijk Laura Palmer? In
het stadje wordt er alleen maar goeds over haar verteld, maar we leren al vlug haar
obscure tweede natuur kennen: pornografie, prostitutie en drugs. Aan obscure
activiteiten is bij nader toezien het hele stadje ziek: bijna iedereen heeft een tweede
relatie buiten de officiële partner, heel wat inwoners zitten met één voet in het
criminele circuit.
Tenslotte zijn er nog enkele personages die helemaal in een andere wereld
thuishoren: Nadine (de echtgenote van de brave Ed), een half-zwakzinnige die in de
tweede reeks afleveringen ineens bovenmen-
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selijk sterk wordt; de ‘Log-Lady’, een vrouw met een stronkje hout in de armen die
orakels mompelt; the ‘One-Armed Man’, ook een ziener; en Bob, die blijkbaar de
duistere inspiratie achter veel onheil belichaamt...

Rationaliteit in Twin Peaks
Om dit op te helderen zijn bijzondere politietechnieken vereist. Rechtlijnigheid is
daarbij niet altijd de aangewezen weg. ‘In the heat of the investigation's pursuit, the
shortest distance between two points is not necessarily a straight line’. Niet de botte
rationaliteit van Sherlock Holmes, maar een methode die Cooper ontdekte in een
droom: ‘I had subconsciously gained knowledge of a deductive technique involving
mind and body coordination operating hand in hand with the deepest levels of
intuition’. Dromen zijn belangrijk; ze bevatten gewoonlijk een sleutel voor het verdere
onderzoek: ‘Break the code, solve the crime’! Wanneer Cooper een beroep doet op
logica, dan is de persiflage nooit veraf: ‘When two events occur simultaneously,
retaining to the same object of inquiry, we must always pay strict attention’.
Maar zelfs Coopers meest vernuftige methoden, leiden eigenlijk tot niets: de feiten
maken altijd brandhout van evidenties en conclusies. Het onderzoek vordert weliswaar,
maar hoe verder de speurders geraken, hoe ingewikkelder en onoverzichtelijker de
ware toedracht lijkt.
De gebeurtenissen in Twin Peaks zijn m.a.w. niet terug te brengen tot één
onderliggende betekenis, maar worden eindeloos doorgeschoven naar andere
betekenisdragers, die op hun beurt opnieuw de betekenis uitstellen. Wanneer er dan
toch een diepere zin doorschemert, gaat het plotseling om bizarre kosmologische
principes.
Taal en rationaliteit - dé steunpunten bij uitstek van het menselijke
beschavingsproject - hebben het in Twin Peaks hard te verduren. Hoe concreter, hoe
wetenschappelijker taal hier wordt, des te kleiner blijkt de inhoud die erachter
schuilgaat. Taal lijkt meer een obstakel voor de doorzichtigheid - een rookgordijn
waarachter van alles kan worden verborgen - dan wel een middel om informatie uit
te wisselen.
Niet alleen Cooper levert daar virtuoze staaltjes van. Laten we even Lucy (het
secretaresje van het politiecommissariaat) aan het woord:

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

934
Sheriff (...) I'm gonna transfer to the phone on the table by the red chair,
the red chair against the wall, the little table, with the lamp on it, the lamp
that we moved from the corner, the black phone. Not the brown phone...
En waar gaat deze talige communicatie tussen vader en zoon Briggs over?
Robert, I was hoping we'd have the chance to discuss the events of the
past few days, not necessarily the fysical events themselves, but rather the
thoughts and feelings around them. Rebellion in an young man of your
age is a necessary fact of life (...) In other words, Robert, I respect your
rebellious nature, however, being your father, I am obliged to contain that
within the bounds established by Society (...). Robert, I know your
reluctance to enter into a dialogue with me, your father...
Niet alleen in de dialogen, maar ook in de aankleding van de scènes en in de
enscenering van de handeling wordt de aandacht van de lezer voortdurend afgeleid
naar betekenisverstorende elementen. Bij het onderzoek van het lichaam van Laura
Palmer knippert de neonverlichting (de verpleger: ‘I think it's a bad transformer’).
Een jachttrofee valt van de muur in het politiebureau. De microfoons werken niet
zoals het hoort. De begrafenis van Laura Palmer loopt uit op een groteske farce. In
verschillende huiskamers kijken inwoners van Twin Peaks naar het desoriënterende
TV-feuilleton ‘Invitation to Love’ (een soap in een soap over soap!), enz.
Wat op het eerste gezicht tot de normale logica van het onderzoek hoort, is dan
weer zo karikaturaal dat het niet anders dan als een persiflage kan worden
geïnterpreteerd. Neem b.v. het hilarische bewijsmateriaal: het halssnoer met het
gebroken hart, het verborgen dagboek en de cassette, de vogelbeten in de nek van
Laura, de dromen van Cooper, de vogel Waldo (een centrale getuige in de zaak)...
Waar gaat Twin Peaks eigenlijk over? Wil het elk besef voor normaliteit, voor
ordening ondergraven? Jazeker, en dat is overigens een constante in het filmische
oeuvre van David Lynch. Lynch is een meester in het weergeven van de duisternis
die van tussen de spleten van ons rationed geordend bestaan gaapt. Extreme situaties
en geestesgesteldheden zijn daar de bevoorrechte kijkgaten voor; toestanden die
ontsnappen aan het geregelde dagelijkse leven krijgen bij hem op een schitterende
manier vorm. Denken we aan de vaak extreme, expressionistische vormen van
gewelddadigheid en agressiviteit in Wild at Heart, aan de allesbehalve conventionele
wijze waarop b.v. het verdriet om de vermoorde Laura Palmer eindeloos wordt
uitgesponnen om de stereotype soapvormgeving te doorbreken.
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En toch soap?
De haast surrealistische generieksequens met de dromerige muziek van Angelo
Badalamenti doet ons haast vergeten dat we televisie kijken: het portretje van een
vogel op een tak, de rokende fabrieksschoorstenen, de slow-motion beelden van de
slijpmachines in de fabriek, de weg en het bordje ‘Welcome to Twin Peaks’, de
consequent vervormde kleurenbalans van deze beelden... We voelen de hand van de
meester. We voelen zijn sterke greep in een heel aantal scènes, de droomscènes
voorop. Maar doorgaans wordt die greep losser. Twin Peaks is dan wel soap over
soap, maar het blijft soap; dat wil zeggen haastig bandwerk. De twee eerste reeksen
bijeengeteld zijn goed voor zo'n 30 uur film; dat daarin de kernachtigheid van het
betoog verloren gaat, hoeft niet bewezen te worden: dat weet elkeen die de bijzonder
gepolijste stijl van andere Lynch-produkten vergelijkt met de consumptie-look van
Twin Peaks. Het parodiëren van soap is een hachelijke onderneming: Twin Peaks
mag daarin dan wel slagen, maar de soapstructuur legt Twin Peaks ook haar
wetmatigheden op. Zelfs in die mate dat het parodiërende karakter voor oningewijden
helemaal niet zo evident is en dat men het kleine extraatje dat de - op zich al bijzonder
karikaturale - kenmerken van soap in het licht stelt, nauwelijks als zodanig herkent.
Dat wil niet zeggen dat Twin Peaks onverdienstelijk is; het staat ver boven het
gemiddelde televisie-aanbod. Wie de reeks een tweede keer bekijkt, merkt dat ze
hecht geconstrueerd is. Zo eindigt b.v. elke episode van de eerste reeks in een
ongeveer tien minuten lange climax die zich volledig 's nachts afspeelt. De laatste
aflevering van de eerste reeks speelt zich helemaal af in het duister. De thematische
geladenheid wordt hierdoor mooi vertaald in een zinvolle structuur. De intrige mag
op het eerste gezicht chaotisch lijken, maar elke intrigelijn is bijzonder goed gepland
en uitgewerkt. Dat is ook nodig, want Lynch regisseert slechts een paar afleveringen:
de pilootfilm, de derde aflevering en de pilootfilm van de tweede reeks. Een hele
reeks Lynchgetrouwen staan in voor de overige afleveringen: Duwayne Dunham,
Tina Rathborne, Tim Hunter, Lesli Linka Glatter, Caleb Duschanel en tenslotte (voor
de eerste reeks althans) co-auteur Mark Frost voor de laatste aflevering van de eerste
reeks. Hoewel er dus alleen al in de eerste reeks zes verschillende regisseurs aan het
werk zijn, is er toch een grote homogeniteit qua sfeer en regieconcept (vooral in de
eerste reeks).
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In de 8e aflevering wordt Cooper door een gemaskerd man neergeschoten. Gevolgd
door de boodschap: ‘to be continued’. Dat is een leuke parodie op andere bekende
soapreeksen, maar ik vond dat ‘to be continued’ een beetje jammer: het was mooier
geweest als Lynch hiermee de reeks als een totaal onopgehelderd mysterie had
afgesloten.
Nog meer te betreuren is de publikatie van het eerste ‘Twin Peaks-boek’, Het
geheime dagboek van Laura Palmer2, waarin Jennifer Lynch, dochter van de cineast,
een fictieve autobiografie schetst van het mysterieuze slachtoffer dat de hele reeks
in gang zet. Het dagboek weidt explicieter uit over Laura Palmers duistere en vicieuze
kantjes dan de soapserie zich kan permitteren. Het mist literair niveau en hoort thuis
in de rubriek pulp. Er zouden nog meer ‘Twin Peaks-boeken’ volgen in het najaar...
Twin Peaks verglijdt dus steeds verder in het soapsyndroom: de aanbouwwoede.
De tweede reeks is weliswaar sterk begonnen, maar het oorspronkelijke gegeven de moord op Laura Palmer - wordt meer en meer secundair en verdwijnt naar de
achtergrond. Nieuwe personages komen te voorschijn en leveren stof voor nieuwe
verhaaldraden waarin het bovennatuurlijke een steeds groter aandeel schijnt te krijgen
en het excentrieke steeds geprononceerder wordt.
Ik moet bekennen dat ik tot aan het einde van de tweede reeks geboeid ben blijven
kijken. De spelvreugde blijft aanstekelijk en voor wie de reeks trouw volgt, valt er
nog heel wat vrolijks mee te pikken. Maar de man die zei dat de ware meester de
Beschränkung in acht moet nemen, die draait zich om in zijn graf.

Kieslowski en Polen
De oversteek van de Atlantische Oceaan naar Europa vergt - hoe clichématig dit ook
lijkt - enige mentale acclimatisatie, zeker, als de reis ons naar het voormalige Oostblok
voert. Polen heeft binnen het Oostblok een wat aparte status gekend. Hiervan
profiteerden in het begin van de jaren '70 cineasten als Zanussi, Wajda en ook
Kieslowski om artistiek en aanvankelijk zeker ook politiek hun vleugels uit te slaan.
Dit resulteerde, naar Kieslowski's eigen zeggen in een boeiende confrontatie met
enerzijds de censuur die omzeild diende te worden en anderzijds het publiek dat in
de loop der jaren een zesde zintuig ontwikkelde voor het decoderen van de eigenlijke
- politieke - boodschap van de films. Cineasten waren maatschappelijk belangrijke
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figuren: het publiek zat te wachten op hun nieuwe films. Toen het geestelijk klimaat
opklaarde en de censuur opgeheven werd, viel die evidente binding met het publiek
weg en moest de Poolse cinema een nieuwe weg zoeken. Voor Kieslowski lag die
nieuwe weg niet meer in het politieke genre. Overigens al een tijdje niet meer. In
een interview met Benjamin Gijzel verwoordt hij dit als volgt3:
De staat van beleg heeft voor de meeste mensen in Polen vérstrekkende
consequenties gehad, waarvan we de gevolgen nog jaren zullen
ondervinden. Ik heb toen begrepen dat de politiek in wezen geen enkele
betekenis heeft. Natuurlijk bepaalt ze op de een of andere manier de plaats
waar wij staan, wat ons geboden of verboden wordt, maar ze heeft geen
begrip voor de zaken die ons wezenlijk aangaan. In feite doet het er ook
niet toe of je in een communistisch systeem leeft of in de welvaart van het
kapitalisme. Op vragen zoals ‘waar leef je voor?’, ‘waarom sta je 's
morgens op?’, daar geeft de politiek geen antwoord op (p. 7).
Vanuit deze existentiële bekommernis omtrent zingeving schreef Kieslowski samen
met co-scenarist Piesiewics (La double vie de Véronique is ontstaan uit dezelfde
vruchtbare samenwerking) tien afleveringen voor een televisiereeks rond het thema
van de tien geboden. De scenario's zijn verzameld in een boek dat i.s.m. de Ikon
werd uitgegeven en dat verkrijgbaar is bij de International Theatre & Film Books.
Het is een bijzonder boek: zoals in de televisiereeks zelf, gaan diepzinnigheid,
subtiliteit en speelsheid er met elkaar gepaard. De lectuur wordt niet gehinderd door
technische terminologie, het is goed geschreven, goed vertaald, het leest als een
roman, en brengt de verhalen en de spitse dialogen ook zonder de verwijzing naar
de filmbeelden tot leven.

Een vergelijking?
De Dekaloog en Twin Peaks met elkaar vergelijken veronderstelt een geestelijke
salto mortale. In de VS leverde het thema van de tien geboden weliswaar al in 1923
een film op: The Ten Commandments van Cecil B. DeMille (in 1946 volgde een
remake). Maar dit maakt het contrast alleen maar scherper. De Poolse Dekaloog
vertelt over alles behalve over epische doortochten door de Rode Zee, of over rieten
mandjes en stenen tafels.
De verschillen tussen Twin Peaks en de Dekaloog liggen voor het grijpen. De
comsumptielook van Twin Peaks staat in fel contrast met de armoedige
appartementsblokken waar alle tien de afleveringen van de Dekaloog zich afspelen.
De personages uit de Dekaloog zien er wat vermoeid en slecht gevoed uit, ze lijken
aan een wasbeurt toe. In Twin
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Peaks komen de personages van onder de douche; ze zijn jong, fit, superdynamisch,
opgewekt. In de Dekaloog gaan ze (eigenlijk ook letterlijk) gebukt onder de
problemen. Twin Peaks wordt helder uitgelicht - op enkele meer expressionistische
scènes na -, de Dekaloog is schimmiger en zelfs de pellicule lijkt van mindere
kwaliteit. Of ligt dat misschien aan de groezelige decors? En dan dat taalverschil,
dat extraverte, zelfverzekerde Amerikaanse Engels tegenover die stotterende,
mompelende Polen. De jonge, hippe, modieuze muziek van Badalamenti tegenover
de wat oudere soundtrack van Zbigniew Preisner. De verbluffende intrige, de
verbazingwekkende gebeurtenissen, de vernuftige en complexe opbouw tegenover
het rechtlijnige, weinig opgetutte verloop van alledaagse gebeurtenissen met weinig
visuele flair.
Zo kunnen we nog wel even doorgaan, maar dan moeten we er natuurlijk ook
onmiddellijk bij zeggen dat de Dekaloog uit een heel ander cultured klimaat afkomstig
is. Misschien is het juist daarom dat de reeks zo'n succes kent: het doet goed weer
eens echte mensen te zien en geen geïdealiseerde fotomodellen. Het gevoel niet weer
in een bordkartonnen droomlandschap te verdwalen, maar in een wereld van vlees
en bloed, van smerigheid en zweet. De wat nonchalante cameravoering geeft de
beeldregie iets avontuurlijks, gedrevens.
En toch is er een zekere verwantschap. Ik herinner me b.v. een opname uit La
double vie de Véronique: een bevreemdende dichtbijopname van een theebuiltje in
een glas heet water. De manier waarop dit banale detail in beeld wordt gebracht doet
me onwillekeurig denken aan de extreme close shots van de brandende luciferkopjes
die Sailor aanstrijkt in Wild at Heart. De verwantschap gaat verder dan dit éne detail,
meen ik: Lynch en Kieslowski meten zich beiden een grote stilistische vrijheid aan
die het niet te nauw neemt met de alledaagse naturalistische ervaring van de realiteit.
Noch bij Lynch, noch bij Kieslowski is die stilistische eigenheid duidelijk te definiëren
of in een bepaalde hoek te plaatsen: ze wordt vooral gekenmerkt door een grote
beweeglijkheid, aangepast aan de behoeften van de expressie. Voor beiden komt het
erop aan de routinematige perceptie van de dingen te doorbreken en de kijker te
dwingen opnieuw te kijken en te zien hoe de dingen allesbehalve vanzelfsprekend
zijn, hoe vreemd de werkelijkheid in elkaar zit.
Dit in vraag stellen gebeurt bij beiden vanuit een verschillende invalshoek. Lynch
is een postmodern cineast. Zijn films zijn gedeconstrueerde ‘verhalen’ vol citaten
en persiflages die de afwezigheid
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schetsen van een zingevend kader - ondanks alle oppervlakkige vrolijkheid zijn zijn
films erg somber.
Kieslowski's films gaan niet zo ver te verkondigen dat het menselijk bestaan absurd
is, maar stellen wel het absurde aan de orde. Het leven is voor hem bizar, dubbelzinnig
en complex, allesbehalve evident. Morele keuzes zijn moeilijk en het goede is niet
eenduidig. Het lijden is verscheurend en communicatie met de medemens is vaak
onmogelijk. Vandaar dat de mens veelal eenzaam door het leven gaat en niet goed
inziet wat dat leven nu eigenlijk zin geeft of de moeite waard maakt. Helemaal op
de achtergrond is bij Kieslowski een vage religieuze gevoeligheid, maar ook dat lost
niet veel op: de existentiële problemen blijven.

Tien geboden?
Die religieuze achtergrond is heel aanwijsbaar. Om te beginnen al in de titel: ‘De
tien geboden’. Elke aflevering speelt zich af in het hedendaagse Polen en is vaag
geïnspireerd op één van de tien geboden. Het zou ons te ver leiden op elk gebod en
elke aflevering in te gaan - het gaat immers tienmaal om een zelfstandig geheel. Ik
pik er dus alleen maar een aantal dingen uit.
De eerste aflevering - naar het eerste gebod: Gij zult geen andere God naast mij
vereren - handelt over vader Krzystof en zoon Pawel die beiden gepassioneerde
computerliefhebbers zijn. Het is winter, het vriest al een paar dagen en vader en zoon
berekenen met de computer de dikte van het ijs: het zou sterk genoeg moeten zijn
om te kunnen schaatsen. Pawel trekt erop uit, maar zakt door het ijs en komt om het
leven. De elektriciteitscentrale heeft 's nachts warm water geloosd en de berekeningen
vervalst. Krzystof wordt opstandig; hij komt terecht in een kerk in aanbouw, brandt
er een kaars die hij nadien met de vuist vergruizelt. Hij steekt zijn hand in een
wijwaterbak die bedekt is met een laagje ijs en drukt een stuk ‘gewijd’ ijs tegen zijn
aangezicht. Dit is de enige scène in de hele reeks waar religieuze symbolen expliciet
in de handeling worden opgenomen. Deze korte samenvatting zet trouwens ook het
morele gehalte van de vertelling meer in de verf dan de film zelf dit doet: die is
subtiel, fijngevoelig, zelfs sensueel en vol intelligente humor en pittige dialogen. De
toon is allesbehalve prekerig. De vraag naar het metafysische beginsel wordt gesteld,
maar wordt eigenlijk niet beantwoord. En zo gaat het ongeveer in elke aflevering:
een morele thematiek wordt aan de orde
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Dekaloog, aflevering vijf, Jacek vermoordt de taxichauffeur.

gesteld, en de complexiteit ervan wordt gedemonstreerd. Zo gaat het tweede gebod
(Gij zult de naam Gods niet ijdel gebruiken) niet over de waarheid, maar over een
vrome leugen om bestwil. Vaak is het verband met het gebod nogal ver te zoeken
zoals in aflevering 3 (Gij zult de dag des Heren heiligen) over een zekere Janusz die
op kerstavond wordt lastiggevallen door een ex-vriendin - Januzs is inmiddels
getrouwd - en er verveeld heel de nacht mee ronddwaalt.
Het bekendst zijn de afleveringen 5 en 6 geworden (Gij zult niet doden en Gij zult
geen onkuisheid plegen); ze waren het vaakst afzonderlijk te zien in de bioscoop.
Dat is niet helemaal onterecht; het zijn twee bijzonder sterke afleveringen. In vijf
vermoordt Jacek, een jonge werkloze, zonder veel aanleiding een taxichauffeur. Het
wurgen van de taxichauffeur levert een bijzonder wrange scène op - het gevecht van
de taxichauffeur tegen de dood duurt lang - maar even gruwelijk is de executie van
Jacek op het einde van de film. Lynch zou het beslist op een vergelijkbare manier
ensceneren.
De onkuisheid van aflevering 6 wordt gepleegd door Tomek, een jonge
postbeambte, die in contact tracht te komen met zijn overbuurvrouw Magda die hij
al wekenlang met zijn verrekijker bespiedt. Dat lukt uiteindelijk, maar zijn
liefdesverklaringen worden afgewezen. Magda heeft haar geloof in de liefde allang
verloren. Tomek onderneemt een mislukte zelfmoordpoging. Paradoxaal genoeg
eindigt de film juist daardoor met een zekere opening naar de toekomst: Magda is
aangegrepen door de zelfmoordpoging en zoekt nu zelf contact met Tomek.
De laatste aflevering (Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste
toebehoort) over twee broers die een onverwacht kostbare post-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

941
zegelverzameling erven van hun vader, besluit de reeks in een uitdrukkelijk vrolijke
toonaard. Juist omwille van die vrolijke noot heeft Kieslowski in deze aflevering het
personage van ‘de jongeman’ (in het scenario wordt hij altijd zo genoemd) achterwege
gelaten. Kieslowski was bang dat dit personage de humor zou bederven - in het
interview met Benjamin Gijzel geeft hij toe dat dit wellicht een vergissing is geweest.
In de overige afleveringen duikt de ‘jongeman’ telkens even op in een geladen
scène, hij blijft afzijdig, zegt geen woord, maar kijkt aandachtig toe, kennelijk
meevoelend. Als Kieslowski ergens een deur naar een religieuze interpretatie openlaat,
dan is het wel hier. Meer voor de hand liggende religieuze symboliek - zoals
bijvoorbeeld het kruismotief dat door de terrassen van de appartementen wordt
gevormd - of het thema van ‘de tien geboden’ zelf, wijst inhoudelijk veel minder in
die richting. Maar zelfs hier is deze interpretatie niet dwingend. De jongeman kan
ook gewoon een jongeman blijven, een toevallige omstander die de verschillende
afleveringen op een originele manier met elkaar verbindt. Of is het de cineast zelf
die begaan is met het lijden van zijn personages, maar het leven niet fraaier kan
voorstellen dan het is?

Een balans?
Wanneer de culturele relevantie van de televisie of van de beeldmedia in het algemeen4
ter discussie staat, spreekt men gewoonlijk over deze media als massamedia en heeft
men zelfs de neiging de discussie te beperken tot het eerste deel van de samenstelling
(massa): tot sociologische, commerciële of statistische overwegingen. Voor de
televisie is het van levensbelang de discussie (met b.v. de omroepverantwoordelijken)
ook toe te spitsen op het tweede element, medium: wat maakt televisie tot televisie
en waarin onderscheidt het zich van de andere media? Anders zou de angst van de
cultuurpessimisten wel eens werkelijkheid kunnen worden en verwordt het
televisie-aanbod inderdaad tot een homogene industriële brei van soap, kwissen en
spelprogramma's, afgestemd op een onbestaande gemiddelde consument.
Wanneer televisiemakers zich meer op de creatieve mogelijkheden van hun medium
bezinnen en minder op de bekende succesrecepten, vallen er immers met wat geluk
onvergetelijke momenten te beleven. Ik denk bijvoorbeeld aan Fassbinders
memorabele reeks Berlin
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Alexanderplatz, die onlangs op de VPRO werd hernomen, of aan Bergman met Fanny
en Alexander. Dat waren mooie momenten voor de televisie. Kieslowski's Dekaloog
heeft overigens veel gemeen met Bergman-films uit de jaren '50 en '60: eenzelfde
ongegeneerde ernst, eenzelfde onverholen filmische en filosofische diepgang. Op
het eerste gezicht voelt dit een beetje ouderwets aan, maar het is een aanpak die een
heilzaam tegengif kan bieden in een tijd dat de beeldesthetiek vooral door
reclamespots wordt gedicteerd. Twin Peaks is eveneens een interessant fenomeen,
maar zal onvermijdelijk minder lang beklijven. Vreemd genoeg ligt in de democratic
der democratieën een echt compromisloze artistieke vrijheid (op filmgebied) erg
moeilijk. Daar is de dictatuur van de economie te onverbiddelijk voor. Het is ironisch
dat je een dergelijke vrijheid in een land als Polen moet vinden.

Eindnoten:
1 De Decaloog wordt door de Ikon uitgezonden, telkens de eerste zondag van de maand. Twin
Peaks loopt op de Vlaamse commerciële omroep VTM.
2 Jennifer Lynch, Het geheime dagboek van Laura Palmer, De Boekerij, Amsterdam, 1991, 248
pp., BF. 495.
3 Krzystof Kieslowski & Krzysztof Piesiewics, Dekaloog. Tien scenario's, International Theatre
& Film Books i.s.m. Ikon Televisie, Amsterdam, 1990, 339 pp., f 35.
4 Zie b.v. Anne Snick & Jan Masschelein, Beeldcultuur. Verval of culminatie van cultuur?, in
Streven, januari 1990, pp. 310-320.
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Forum
Jong en katholiek. De Vlaamse jeugdbewegingen doorgelicht
Erik de Smet
De Vlaamse pers besteedde de voorbije maanden ruim aandacht aan een onderzoek
dat de Katholieke Jeugdraad - dat is de overkoepeling van 30 Vlaamse katholieke
jongerenorganisaties en -diensten - in opdracht van drie grote jeugdbewegingen1
(Chirojeugd, VVKSM en KSJ-KSA) deed over de identiteit van de 14-16-jarigen in
die bewegingen2. Doel van dit wetenschappelijk onderzoek was de noodzakelijke
informatie te bieden voor visie-ontwikkeling en pedagogische en pastorale projecten.
Het opzetten van een dergelijk project was voor de jeugdbewegingen geen sinecure.
Het onderzoek van jeugd en jeugdwerk staat in Vlaanderen immers nog in de
kinderschoenen. Dat is ook te merken, want de studie van de Katholieke Jeugdraad
schiet tekort op twee vlakken. Ten eerste hebben de onderzoekers niet dezelfde vragen
gesteld aan jongeren die niet in een katholieke jeudbeweging zijn. Hun
vergelijkingsmateriaal halen zij uit andere (soortgelijke) enquêtes. Ten tweede is er
nergens onderscheid gemaakt tussen jongeren uit een ruraal en jongeren uit het
stedelijk milieu. De typische verschillen inzake socialisatie en cultureel gedrag komen
daardoor niet aan bod.
Het was niet denkbeeldig dat een aantal vaststellingen uit dit onderzoek de
fundamenten van het bestaande katholieke jeugdwerk zou ondergraven. Dat gebeurde
echter niet. In zekere zin bevestigt deze studie immers alle ‘clichés’ die er bestaan
over de jeugdbeweging.
Wat zijn de bevindingen van het onderzoek? Katholieke jeugdbewegingen zijn
geen elitaire bewegingen, maar recruteren wel selectief. Is dit niet van toepassing op
alle christelijke bewegingen en groepen? De leden zijn overwegend kinderen en
jongeren uit veeleer grote en stabiele gezinnen uit de middenklasse en de
‘lower-middle class’, die vrij sterk geïntegreerd zijn in de katholieke zuil. Voor de
jongeren zelf heeft de groep waar hij/zij toe behoort de functie van een ‘peer-group’,
het verschaft iets wat men thuis of op school niet ervaart. Het hebben van vrienden
scoort op de waardenschaal dan ook het hoogst, maar daarin verschillen de
bestudeerde jongeren niet van hun leeftijdsgenoten. Op maatschappelijk vlak keuren
de aangesloten jongeren het goed dat hun bewegingen zich tegen vervlakking en
consumentisme afzetten. Over hoe dit concreet gebeurt biedt het onderzoek geen
gegevens. Men kan dit betreuren, maar wie vertrouwd is met de werking van
dergelijke organisaties weet hoe moeilijk de overdracht van een maatschappelijk
bewustzijn is. Opvallend is wel dat de leiding progressiever en alternatiever denkt
dan hun leeftijdsgenoten. Jongere leden (14-15 jaar) denken rechtser en meer
etnocentrisch dan de leiding, maar dit hangt waarschijnlijk samen met de leeftijd.
Inzake seksueel en relationeel handelen verschillen jeugdbewegingsjongeren niet
zoveel van hun leeftijdsgenoten. Waar de leiding seksueel contact nog overwegend
kadert in een vaste ver-
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kering, ligt dit bij 15-jarige jeugdbewegingsleden anders. Zij koppelen intieme
betrekkingen veel minder aan een vaste relatie. In beide leeftijdsgroepen hechten de
meisjes wel meer belang aan een vaste relatie en trouw in een relatie vooraleer
betrekkingen aan te gaan. De leiders van jeugdbewegingen blijken katholieker te
zijn dan leeftijdsgenoten die niet aangesloten zijn (44% t.o.v. 33%). 55% van de
leiders praktizeert regelmatig (t.o.v. 35% van de modale 19-20 jarige). Een opvallend
verschijnsel is wel dat de gemiddelde jongere positiever tegenover het kerkelijk
instituut staat dan de leiders en leidsters. Die blijken dus kerkkritischer te zijn. In
vergelijking met leeftijdsgenoten valt op dat de leiding ‘geloven’ voornamelijk
verbindt met dienstbaarheid en inzet voor een betere wereld en minder met het ‘volgen
van Christus’ (slechts 17,6%). De bewegingen mogen, volgens de leden, best oproepen
tot een christelijke levenshouding, maar in dit opzicht stellen de leden geen hoge
eisen aan de leiding. De pastorale verantwoordelijkheid van de beweging wordt door
de leden niet zo hoog ingeschat; de leiding wenst die toe te vertrouwen aan een
volwassen buitenstaander (een priester of een volwassen begeleider). Geloofsaspecten
worden op zijn minst als ‘vreemd aan de groep’, en ‘iets van buitenaf’ ervaren.
‘Gelovig zijn’ kan best, maar dat doe je dan wel buiten de groep.
Welke signalen zendt dit onderzoek naar de brede gelovige gemeenschap?
Enkele maanden voor de publikatie van de onderzoeksresultaten organiseerde de
Katholieke Jeugdraad Jeugdpastorale Dagen, waarvan de referaten in een recent
nummer van het Tijdschrift voor Geestelijk Leven werden gepubliceerd3. Eén van de
deelnemers was de Nederlandse dominicaan en jeugdwerker Theo Koster. Hij stelt
vast dat de kerk nog erg moet wennen aan het idee dat jongeren (ook die afkomstig
uit een ‘katholiek’ milieu) er wonderwel in slagen de eindjes aan elkaar te knopen
zonder de kerk. In de kerk dient er een andere visie te groeien: ‘pretentieloos maar
met een hart voor jongeren’. Op het terrein van de schoolpastoraal en het onderricht
wordt enorm veel werk verricht door heel wat enthousiaste leerkrachten, maar het
blijft een onloochenbaar feit dat de mogelijkheden van de kerk om aansluiting te
vinden bij de wereld van jongeren vooralsnog zeer klein zijn. Iemand verzuchtte bij
de voorstelling van de onderzoeksresultaten: ‘Arme godsdienstleerkrachten!’. ‘Niet
dat de kerk niets te bieden heeft, maar wat ze te bieden heeft is op zulke
onaantrekkelijke manier en plaats weggestopt dat jongeren niet op het idee komen
daar nog te gaan zoeken’, schrijft Koster4.
De jongeren die toch aansluiting vinden bij het kerkelijk leven, blijven een
minderheid. Sommigen klampen zich vast aan structuren en beelden die de nodige
veiligheid en geborgenheid bieden, anderen slagen er wonderwel in hun gelovig
engagement in evenwicht te brengen met hun dagelijks leven. Meer en meer komen
jeugdwerkers tot de vaststelling dat dit evenwicht (of het bewust-zijn van de wens
dat evenwicht te vinden) op latere leeftijd plaatsvindt. Jongere generaties verschillen
relatief weinig van de ouderen, behalve inzake kerksheid - en daarmee worden niet
de religieuze opvattingen bedoeld - en seksuele permissiviteit (wat ook in het
jeugdbewegingsonderzoek aan het licht kwam).
Het staat vast dat belijdend christendom in Europa nog slechts een optie is van
een minderheid, daarnaast is er sprake van een socio-culturele christenheid. Pastoraal
werk zal in deze context rekening moeten houden met drie verschillende groepen:
ten eerste de kleine kern van mensen die zoeken naar geloofs- en levensverdieping
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en van daaruit de kans krijgen een eigen stijl te ontwikkelen, ten tweede een grotere
groep die zoekt naar concrete waardenbeleving, maar zich afzijdig houdt van
kerkelijkheid en een derde groep die eer-
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der narcistisch is ingesteld maar toch open staat voor een aantal waarden5.
Vanuit deze vaststellingen zouden we drie niveaus in (jeugd)pastoraal werk kunnen
voorstellen: het eerste niveau bestaat uit het in stand houden van een public religion,
een ‘zingevend uitspansel’ voor onze huidige samenleving. Dit zingevend geheel
zou men aanwezig moeten brengen door middel van symbolen en een taal die
geworteld zijn in de ervaring en de traditie van een grotere gemeenschap in de vorm
van duidingsmomenten, vieringen bij het begin van het schooljaar, een stille ruimte
op school of op bivak, enz. Het tweede niveau omvat activiteiten en
gespreksmogelijkheden waar jonge mensen rust en vertrouwen kunnen vinden en
waar ze krachten kunnen opdoen. Dit betekent dat er op school en in bewegingen
vertrouwensfiguren moeten zijn die in individueel contact of in gespreksgroepen
jongeren de kans geven zichzelf te zijn. Op het derde niveau staan die plaatsen en
groepen waar jongeren kunnen ‘zwemmen’, d.w.z. tegelijkertijd zichzelf-zijn en toch
aansluiting vinden bij een brede gemeenschap van mensen. Op dit derde niveau is
de individuele zoektocht van iedere mens gesitueerd naar wat hem/haar in diepe zin
gelukkig kan maken. Hier is ook weer plaats voor een religieus discours, voor het
persoonlijk omgaan met geloofsverhalen, voor zoekend-bidden. Pastoraal is in de
eerste plaats een cultuur, waarbij er een dialogale relatie wordt geschapen tussen
mijn verhaal en dat van de andere6.
De resultaten van het onderzoek van de KJR zijn niet wereldschokkend voor wie
vertrouwd is met de maatschappelijke werkelijkheid. Toch biedt het verslagboek
voldoende gegevens om nieuwe visies op het (pastoraal) werk met jongeren te
onderbouwen. Laten we hopen dat met dit rapport het onderzoek naar de
sociaal-culturele identiteit van de jongeren niet afgesloten is.
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De charme van het oponthoud
Karel Puype
Het is wellicht niet verboden om tijdens de zoektocht naar het ware geluk, zich hier
en daar aan een sprankeltje verrukking, de roes van een kortstondige betovering,
bloot te stellen. Dit is zelfs, zoniet de enige, dan toch de meest aangewezen manier
om dat ultieme geluk te vinden. Choses qu'on dit la nuit entre deux villes wil - zo
blijkt althans uit de flaptekst - van deze wijsheid een ‘défense et illustration’ zijn1.
De auteur, Francis Dannemark (o 1955) die o.m. van 1978 tot 1980 aan het hoofd
stond van het tijdschrift La Vigie des Minuits Polaires, is stilaan niet meer weg te
denken uit de Franstalige literaire kringen. Zijn nieuwste, uitgegeven bij Robert
Laffont, prijkt nu ook in de Franse vitrines. En terecht. Toen Dannemark veertien
jaar geleden zijn eerste gedichten bundelde in Heures Locales, kon de
tweeëntwintigjarige poëet-met-de-leren-jekker rekenen op de sympathie van menig
criticus. Hij zou evenwel slechts bij de publikatie van Perimètres (1980), een
verzameling korte teksten, alle verwachtingen inlossen; van dan af ontpopt de dichter
zich tot een meester van de korte narratieve beschouwing. Hij publiceert onder meer
vier romans bij de Franse uitgever Laffont: Le voyage à plus d'un titre (1981), La
nuit est la demière image (1982), Mémoires d'un ange maladroit (1984) en L'hiver
ailleurs gevolgd door Sans nouvelles du paradis (1988). Choses qu'on dit la nuit
entre deux villes (1991) heeft alles van een lichtvoetige jazz, een bejubeling van het
efemere. ‘Things we say at night between two towns’, het is een schitterende titel
voor een jazzballad. Het werk van Dannemark is dan ook onlosmakelijk verbonden
met de jazz en de Angelsaksische rock. Lyrics van John Cale doken al vlug op in
zijn eerste gedichten en in zijn jongste roman zijn het vrijwel uitsluitend jazzstandards
die de gebeurtenissen dragen.
Lena en Wolf(gang)(ster) ontmoeten elkaar in een villa aan zee ter gelegenheid
van het nakende huwelijk tussen Jean en Claire. Beiden werden verzocht om getuige
te zijn: Wolf als jeugdvriend van Jean en onmisbare animator op feestjes allerhande
(hij bestempelt zichzelf graag als ‘otage’) en Lena als studiegenote van Claire in
Londen. Op de vooravond van de bruiloft, wanneer zowat de gehele familie in de
villa verenigd is, loopt het bericht binnen dat het feest niet kan doorgaan: Jean, dokter
in een ziekenhuis, werd er namelijk door de ziekelijk jaloerse echtgenoot van een
patiënte neergestoken. Hoewel de aanstaande bruidegom vlot herstelt, gaat de
uitgestelde trouwpartij toch niet door. Jean valt ten prooi aan een steeds sterker
wordende twijfel en vraagt een week bedenktijd. De ietwat beteuterde familie is wat
blij als Wolf en Lena zich bereid verklaren om die week in de villa na te blijven en
alle praktische beslommeringen op zich te nemen. Er groeit iets moois tussen die
twee. Alles lijkt daar althans op te wijzen. Beiden hebben een rottijd achter de rug
en snakken naar wat verademing. In het uitgelezen gezelschap van onder meer John
Coltrane, Coleman Hawkins, Bill Evans, Stan Getz, Thelonious Monk en Charlie
Parker, wordt de tijd hun bondgenoot: ‘... c'est justement la semaine de l'année où le
temps s'arrête de compter: il se contente de passer, et pour qui veut, il ne passe pas,
c'est la pause’ (p. 59).
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Eigenlijk kwam het voorstel om de tijd samen door te brengen van Wolf, maar
Lena gaat er graag op in: (Wolf-) Gangster is een ‘zachte’, wiens praatlust haar echter
blijft fascineren. En niet zonder reden, Wolf heeft er een handje van weg:
- Si je n'avais pas besoin de mes mains pour parler, et si je n'avais pas
besoin de parler pour répondre à votre question, j'en
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glisserais une dans vos cheveux.
Lena se mit à rire. Et puis: ‘Que feriezvous de l'autre?’
- L'autre quoi?
- L'autre main!
- Je vous raconterais une histoire.
- Racontez-la tout de suite!
- Plus tard, dit Wolf, c'est une histoire sans paroles. (p. 31)
Allebei zullen ze hun verhaal kwijt kunnen en de bladzijden zonder woorden worden
evenmin overgeslagen. Hun prille idylle baadt in een sfeer van tijdeloosheid: de
inderhaast verlaten villa, de stoutmoedige februarizon, de immobiliteit van de
personages, de alomtegenwoordigheid van de jazzmuziek... De tijd is een vriend
geworden en houdt eventjes op te bestaan. Zoals bij elke roes het beeld van de
zandloper durft te vervagen, zo zal ook dit interludium Wolf en Lena niet aangerekend
worden. Immers, pas wanneer alles is verteld gaat het leven verder. Geen verbintenis,
hoogstens één fijne herinnering kan het stel jaren later nog eenmaal bij elkaar brengen:
een hemel ‘beau comme la peau du ventre d'un bébé léopard’ (p. 122). Wanneer
blijkt dat Jean definitief van het huwelijk afziet, komt abrupt een einde aan hun
amourette. De warmte wordt er niet minder om, maar de liefde, die is voor morgen,
voor die ander, de ware... Wolf en Lena besluiten elk hun eigen verhaal te voltooien.
Het oponthoud, de confidenties, de affectie: het was net voldoende om het tracé van
de hartstocht terug te vinden.
Q.E.D.
‘Un roman, s'il n'est pas long, c'est peut-être pour qu'il puisse être lu comme on
regarde un film: d'une traite. Ce n'est pas un conseil, tout au plus le point de vue d'un
écrivain qui aime le cinéma’, stelt de auteur bij de aanvang van zijn roman. Door
zijn hele oeuvre heen worstelt Dannemark met het gegeven van de tijd. Het geheel
van de evoluties wordt immers steeds meer ongrijpbaar, de schrijver kan hoogstens
een paar keer op de ‘freeze’-toets drukken, misschien wel een kleine episode
vastleggen uit een verhaal dat eigenlijk niet te vertellen is. Idealiter immobiliseren
de protagonisten zelf hun verhaal. In zeker opzicht zijn het Wolf en Lena die zelf
besluiten een pauze in te lassen. Dat ieder zijn eigen traject dra vervolgt, is van meet
af aan duidelijk. Het is er Dannemark enkel om te doen het razen van de tijd heel
even te stoppen om aldus een minuscuul deeltje van het onbespreekbare weer te
geven, een min of meer afgesloten bedrijf.
Flarden, brokstukken, snippers, schijnbaar willekeurig plaatst hij ze naast elkaar.
De schrijver is de maker van een vrijblijvende, heterocliete compositie (fragmentatie
is immers inherent aan elk discours...) die bestaat uit een minimum aan gegevens
met een minimum aan raakvlakken. Alles is toch van voorbijgaande aard. Het is nog
de vraag of deze constellatie van herinneringen, stiltes, dromen, reflecties,
bekentenissen, wel het verhaal van Wolf en Lena is. Of zijn ook zij eerder toevallige
aanwezigheden? Het beeld dat de auteur van de gebeurtenissen ophangt is het
maximale en tevens het meest boeiende dat hij heeft kunnen selecteren: een passage,
een confrontatie, een ‘moment magique’. Veel van wat voorafging en van wat volgen
zal, wordt ons onthouden. Choses qu'on dit la nuit entre deux villes is het relaas van
een aantal onbepaalden, waarvan er slechts weinig ingekleurd worden. Precies
daardoor wint het verhaal aan overtuigingskracht en staat Dannemark verbazend
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dicht bij het leven. Daarom kiest deze auteur steeds weer voor de korte roman. Twee
jaar geleden liet Dannemark in een interview noteren: ‘Je n'hésite pas une seconde
à dire la vérité: c'est parce que j'aime la difficulté, justement, que j'écris des romans
courts...’, niet zonder daar evenwel onmiddellijk aan toe te voegen: ‘Si je me mettais
à évoquer certains détails sans importance (le fait par exemple, que je suis absolument
incapable d'écrire quelque
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chose de long), cela risquerait de prêter à confusion, et ce serait regrettable’.
Dannemark bewandelt niet de moeilijkste weg, veeleer lijkt hij zijn enige haalbare
kaart uit te spelen, die van de eigenzinnig geëncadreerde momentopname. Vast staat
echter dat hij op dat terrein steeds meer als een talent moet worden beschouwd. Het
momentane karakter van zijn onderwerp werkt een zeker realisme, een herkenbaarheid
in de hand en draagt bij tot de onmiskenbare charme van dit verhaal dat op geen
enkel ogenblik de werkelijkheid zoekt te overstijgen. Deze roman vraagt niet om in
één ruk uitgelezen te worden. Dit boekje gunt ons een korte blik in wat komen kan:
de verrukking, de bekoring in een te vroege lente, naar de zomer toe.

Eindnoten:
1 In vergelijking met andere landen valt in het Vlaamse jeugdwerk het grote aandeel op van het
jeugdbewegingswerk. Deze bewegingen zijn ontstaan in de jaren '20 en '30 van deze eeuw in
het militante kader van de Katholieke Actie. De drie bestudeerde jeugdbewegingen hebben
ieder een eigen identiteit: Chirojeugd is parochiaal georganiseerd, KSA-KSJ richt zich vooral
via colleges tot de studerende jeugd en VVKSM is de koepel van de Vlaamse scoutsgroepen.
Vanaf 1960 werden de methoden en strategieën van deze jeugdbewegingen drastisch gewijzigd.
2 L. Bral, Jeugd in Beweging. Een jeugdbewegingsonderzoek bij groepen, leiding en 15-jarigen,
Katholieke Jeugdraad, Brussel, 1991, 168 pp.
3 Tijdschrift voor Geestelijk Leven (TGL), themanummer Jongeren en Ethiek, 1991-92.
4 T. Koster, Met jongeren onderweg, in De Bazuin. 22/3/91, pp. 9-10 en T. Koster, Jongeren en
gelovig-zijn vandaag, dat moet toch kunnen?, in TGL, 1991-92, pp. 167-180.
5 Verslag studiedag Jeugd in beweging, Katholieke Jeugdraad, Leuven, 23 maart 1991.
6 Zie hiervoor Th. Koster, o.c. en J. Mariën. Aandacht voor elkaars levensverhaal, in TGL, 1991-2,
pp. 211-218.
1 Francis Dannemark, Choses qu'on dit la nuit entre deux villes, Laffont, Paris, 1991, FF. 85.
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Boeken
Filosofie
Nietzsche als arts van de cultuur. Diagnoses en prognoses, Paul van
Tongeren (red.), Kok Agora, Kampen, 1990, 221 pp., f 35.
Enigszins pretentieus beweert deze artikelenbundel over Nietzsche (deels de vrucht
van een reeks lezingen) een ‘grondige kennismaking met het denken van deze filosoof’
te bieden. Voor zo'n tweehonderd bladzijden is dat een fikse onderneming, maar
deze enigszins overspannen aankondiging daargelaten, bevat het boek inderdaad een
aantal interessante bijdragen. De thematiek van ziekte en genezing is goed gekozen,
waar het om de weergave van centrale Nietzscheaanse bekommernissen gaat. In
filosofisch opzicht zag Nietzsche zichzelf allereerst als arts voor een ziek geworden
cultuur, schrijft Paul van Tongeren in zijn voorwoord. Het 19e eeuwse nihilisme,
maar ook het christendom, het boeddhisme, de democratie en de wetenschap waren
daar de symptomen en gevolgen van. Zijn roep om een sterk genus van
toekomst-mensen was daar het antwoord op.
Die roep is vaak misverstaan, en ongetwijfeld lagen Nietzsches verdiensten eerder
op het vlak van de diagnose dan van de remedie. Vooral de openingsartikelen van
Joep Dohmen en Gerard Visser maken de relevantie van zijn zienswijze goed
duidelijk, al blijft er tussen de Nietzsche-lezing van beide auteurs een spanning
bestaan, die slechts in een kritische voetnoot van de eerste tégen Visser, enigszins
aan de oppervlakte treedt. Belangwekkend is ook de bijdrage van Marin Terpstra,
die laat zien hoe Nietzsches godsdiensten moraalkritiek aanhaakt bij de economische
betekenis van het woord schuld. Ooit de uitdrukking van een loutere verplichting tot
herstel van geleden schade (‘oog om oog’), en langzamerhand verinnerlijkt, weet
het ons nu (in wisselende mate van hevigheid) het leven te vergallen. Curieus is de
bijdrage van Patricia de Martelaere, die aantoont dat de misogyne Nietzsche zichzelf
in werkelijkheid voortdurend als een vrouw profileerde. Curieus, niet vanwege de
inhoud, maar omdat het stuk tot in de kleinste details de publikaties volgt die Sarah
Kofman en Jacques Derrida daarover al zo'n twintig jaar geleden hebben gepubliceerd,
zonder daarvan één keer melding te maken. Bijdragen over het jodendom, christendom
en boeddhisme maken plausibel dat Nietzsche, ondanks alle schijn en ondanks
zichzelf, veel dichter bij de inspiratie van deze overtuigingen moet hebben gestaan
dan hijzelf besefte. Wetenswaardige inzichten, waarvan akte.
Géén akte valt helaas te maken van het slotartikel van de Amerikaanse hoogleraar
Alphonso Lingis, dat aantoont hoe gemakkelijk het gedachtengoed van Nietzsche
nog altijd tot een kluts van borreltafel-wijsheid, encyclopedische weetjes en licht
scabreuze durverigheid kan worden verhaspeld. Waarom dit stuk in de bundel is
opgenomen mag een raadsel heten, al maakt het wel duidelijk hoezeer het denken
van Nietzsche, zelfs temidden van de meest verstandige gremia, nog altijd ‘gevaarlijk’
kan zijn.
Ger Groot
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Friedrich Nietzsche. Complete Biografie, Curt Paul Janz, vert. C. Walraven,
Tirion, Baarn, 1990, 991 pp., BF. 2.775.
De Duitse (pocket)uitgave van deze monumentale Nietzsche-bibliografie hebben we
hier eerder al besproken. Janz heeft de levensloop van Nietzsche tot in de kleinst
mogelijke details achterhaald, en doet daar minutieus, maar nogal sec verslag van,
zeker als men dit werk vergelijkt met de ongeveer gelijktijdig verschenen ééndelige
Duitse biografie Der ängstliche Adler van Werner Ross, die veel ‘smeuïger’
geschreven is en ook de interpretatie van Nietzsches werk niet schuwt.
Janz heeft die zakelijkheid, beducht voor de gevaren van filosofische inlegkunde,
bewust nagestreefd, zo schrijft hij in zijn voorwoord. Maar daarmee beginnen in
deze Nederlandse uitgave de problemen al direct. Want dat voorwoord is in de
vertaalde versie nergens terug te vinden. Niets verneemt men dan ook van de
moeizame geschiedenis van het werk, dat vóór de Tweede Wereldoorlog al was
begonnen door Richard Blunck, in de jaren vijftig deels gepubliceerd en na Bluncks
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dood toevertrouwd aan de zorgen van Janz, die zich intussen met de uitgave van
Nietzsches muziekcomposities verdienstelijk had gemaakt.
Ernstiger nog is dat de talrijke literatuurverwijzingen in de Nederlandse uitgave
weliswaar zijn opgenomen, maar zinsloos zijn geworden, omdat de uitgever de exacte
verwijzing naar band- en paginanummers in de vaak zeer volumineuze tekstedities
die geciteerd worden heeft geschrapt. Vermoedelijk pas op het laatste moment, want
de toelichting legt nog monter uit hoe met deze gedetailleerde informatie om te gaan.
De romptekst, die bekwaam vertaald werd, blijft een schatkamer van informatie,
maar enige ironie kan men niet ontzeggen aan het enige dat de Nederlandse uitgever
aan het boek heeft toegevoegd: het woord ‘compleet’ in de titel ervan.
Ger Groot

Godsdienst
Van Abraham tot Zacharia, Louis Goosen, SUN, Nijmegen, 1990, 270 pp.,
f 39,50.
Na soortgelijke compendia over de klassieke mythologie en geschiedenis van de
oudheid heeft de SUN nu ook een naslagwerk uitgebracht over de artistieke
doorwerking van Oudtestamentische thema's. Opzetting en uitwerking van het boek
zijn gelijk aan de voorafgaande delen, al lijkt de tekst soms was meer inventariserend
en minder interpreterend en uitgeschreven te zijn dan eerder het geval was. In 57
lemmata behandelt Goosen de belangrijkste figuren (soms collectieven) uit het Oude
Testament. Twee uitgebreide indexen vergemakkelijken het zoeken naar minder
centrale figuren en naar de in dit boek genoemde kunstenaars. Elk lemma begint met
een korte uiteenzetting van het betreffende bijbelverhaal; vervolgens wordt het
typologisch gebruik van de figuur behandeld, waarna het lemma automatisch overloopt
in een overzicht van de artistieke verwerking van het gegeven. Zoals ook in de eerdere
delen, krijgt de beeldende kunst hierbij de grootste aandacht, gevolgd door literatuur,
toneel en muziek. De verwijzingen zijn soms wat summier en erg opsommend, wat
in het korte bestek van dit boek moeilijk te vermijden is. Hoe dan ook zal men het
slechts gebruiken als eerste hulpmiddel op de weg van verdere nasporing. Daarmee
voorziet het ongetwijfeld in een even grote behoefte als de eerder verschenen, zeer
succesvolle delen over de klassieke cultuur. Een vierde deel in de reeks, gewijd aan
het Nieuwe Testament, is inmiddels in voorbereiding, waarna een vijfde deel over
de christelijke heiligen is voorzien.
Ger Groot

Over mystieke theologie, Pseudo-Dionysius de Areopagiet, vertaling en
essay van Ben Schomakers, Kok Agora, Kampen, 1990, 192 pp.
Het is een merkwaardig en obscuur tractaatje, de korte tekst Over mystieke theologie
van de laat 5e eeuwse wijsgeer Dionysius. Zijn ware naam weten we niet; onder de
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naam van de nieuwtestamentische Dionysius uit Paulus' rede op de Areopaag schreef
hij zijn, in neoplatoonse gedachtengoed gedompelde geschriften, waarvan dit tractaat
het meest raadselachtig en vermoedelijk ook het kortst is. Negen bladzijden in een
ruim gespatieerde vertaling. Honderdzestig bladzijden heeft Ben Schomakers
vervolgens nodig om de lezer enigszins te oriënteren in de exotische en in eerste
instantie weinig aantrekkelijke tekst. Hij doet dat met grote voorzichtigheid, laag na
laag afpellend en analyserend van het barokke mengsel van neoplatoonse filosofie,
grieks-bijbelse theologie en vroegchristelijke mystiek waaruit de tekst is opgetrokken.
Langzaam kristalliseren zich in het essay de zwaartepunten van Dionysius' denken
uit. Schomakers haast zich niet, en dat geeft aan zijn exegese een aangename
bezonkenheid, al wordt deze door een zeker maniërisme en een wat opdringerig
zelfbewustzijn in de stijl soms gehinderd. Wezenlijk is echter Schomakers' pleidooi
voor een gevoeligheid voor wat hij aan het eind van zijn opstel de ‘innerlijkheid van
de wereld’ (een gelukkige vertaling voor het Griekse, nog niet modern-ingeperkte
begrip ‘oorzaak’) noemt. Het is in dit gevoel voor innerlijkheid dat een werkelijk
filosofische instelling zich kenmerkt, en op geslaagde manier haalt Schomakers deze
filosofische essentie zowel in de tekst van Dionysius als in zijn eigen reflectie
voortdurend naar voren. Niet ten onrechte betreurt Schomakers de voortschrijdende
teloorgang van deze gevoeligheid in een groot deel van de hedendaagse
filosofiebeoefening. Dit boekje
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is een welsprekende verdediging van een klassieke wijsbegeerte en haar fundamentele
preoccupatie, al zullen geharde tegenstanders zich er waarschijnlijk niet snel door
overtuigd of aangesproken voelen - daarvoor stelt Schomakers zich van begin af aan
te zeer binnen het metafysisch klimaat op. Een in dat opzicht verleidelijker strategie
is denkbaar, maar die heeft Schomakers niet gekozen, wellicht in de wetenschap dat
een ongebroken gedachtengang van positiviteit naar metafysica nu eenmaal
onmogelijk is. En waar het in deze reeks tenslotte allereerst gaat om een mee-denken
met de filosoof in kwestie, is Schomakers in zijn inspanningen om de vreemde
Dionysius de hedendaagse lezer meer naderbij te brengen, voortreffelijk geslaagd.
Ger Groot

De bijbel dichter bij iedereen, bewerking door Gertie Evenhuis, Katholieke
Bijbelstichting, Boxtel / Brepols, Turnhout, 1990, 248 + 181 pp., f 72.
Het meest verkochte, maar waarschijnlijk tegelijk het minst gelezen boek. Niet zelden
wordt zo'n typering in de mond genomen wanneer het om de bijbel gaat. Veel mensen,
van jong tot oud, zouden er best in willen lezen, maar schrikken er om allerlei redenen
voor terug. Ze vinden de bijbelse teksten vreemd, moeilijk en soms ouderwets. Het
boek als geheel is zo dik en onoverzichtelijk.
Voor deze mensen, groot en klein, zal deze nieuwe uitgave veel van hun
drempelvrees en bezwaren kunnen wegnemen. Het boek is eigenlijk van alles tegelijk:
gezinsbijbel, jeugdbijbel, schoolbijbel en niet te vergeten ‘kijkbijbel’. De uitgave is
de vertaling van een oorspronkelijk Franse editie (Les Editions du Cerf, 1989), die
voor ons taalgebied is bewerkt door de bekende schrijfster van jeugdboeken Gertie
Evenhuis. Het fraai uitgegeven boek bevat een selectie van bijbelteksten. Uit elk
bijbelboek zijn representatieve passages afgedrukt, die begeleid worden door
samenvattende en verklarende tekstjes in de kantlijn. Bovendien wordt elk
bijbelgeschrift op een uitstekende wijze ingeleid. Prachtige illustraties, die mij niet
zelden doen denken aan de stijl van Rembrandt, begeleiden de teksten.
Hoewel het nergens uitdrukkelijk wordt vermeld, lijkt de afgedrukte vertaling van
de bijbelteksten erg veel op die in de zgn. Willibrordvertaling van de KBS; ik neem
aan dat de veranderingen die ik thans opmerk het gevolg zijn van de bewerking door
Gertie Evenhuis. Een groot winstpunt is, dat de onuitsprekelijke Godsnaam (JHWH)
is vervangen door ‘de Heer’; hiermee lost de Katholieke Bijbelstichting een gedane
belofte in die door velen als positief zal worden aangemerkt. Opmerkelijk is dat de
tekst van het boek Psalmen in deze nieuwe editie rechtstreeks - dus zonder bewerking
- is overgenomen uit de vertaling Gerhardt-Van der Zeyde, die ook in de
Willibrordedities is opgenomen. Had hier nu eens niet die ándere, in 1982 eveneens
bij de KBS verschenen uitgave (Psalmen, KBS-vertaling) voor het voetlicht gebracht
kunnen worden? Dezelfde vraag zou ook gesteld kunnen worden t.a.v. de in 1987
verschenen nieuwe vertaling van Evangeliën en Handelingen; deze is thans ook niet
gebruikt.
Met betrekking tot de evangeliën is er m.i. iets merkwaardigs gebeurd. Het
evangelie van Marcus, dat als het oudste geldt, is in zijn geheel afgedrukt en dat is
zeer begrijpelijk. Van de overige drie evangeliën worden alleen die passages gekozen
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die het best het eigen karakter van de betreffende evangelist weergeven en bovendien
Marcus' beeld van Jezus aanvullen.
Het merkwaardige nu is dat bij de presentatie echter de canonieke volgorde is
aangehouden. Men krijgt dus eerst een aantal losse fragmenten uit Matteüs te lezen,
voordat het integrale evangelie van Marcus aan de beurt is. Maar dat is dan ook een
van de weinige punten van kritiek die ik met deze schitterende uitgave wil meegeven.
Daarnaast blijf ik nieuwsgierig naar de naam van degene die de prachtige illustraties
heeft vervaardigd.
Panc Beentjes

Habakuk, André Zandbelt (in de serie Belichting van het bijbelboek),
Katholieke Bijbelstichting, Boxtel / Uitgeverij Tabor, Brugge, 1990, 117
pp., f 29,50.
Habakuk is een nagenoeg onbekende profeet. Dat is ook geen wonder; binnen de
liturgische lezingencyclus wordt er welgeteld éénmaal in de drie jaar een klein, en
dan ook nog verknipt, stukje uit voorgelezen (zondag 27, C). Het is mede daarom
erg goed dat André Zandbelt, die eerder in deze serie een boeiende toelichting schreef
op het boekje Jona (zie Streven, mei 1988, p. 753), nu ook het geschrift Habakuk
van commentaar heeft voorzien. Zandbelt plaatst deze profeet in de

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

952
regeringstijd van koning Jojakim (609-597 v.C.), d.w.z. enkele jaren voor de
ondergang van Jeruzalem. Het geschrift vertelt van Habakuks lijfelijke reactie op
hetgeen God hem in visioenen laat weten. De klacht die het profetenboek opent
verandert gaandeweg in een gebed van vertrouwen waarmee het geschrift dan ook
afsluit. Op een zeer heldere manier weet Z. de tekst - die hij bovendien in een eigen
vertaling presenteert - tot spreken te brengen. Daarbij let hij zowel op de grote
structuren - immers een kenmerk van deze commentaarserie - als op kleinere, fijnere
literaire signalen die duidelijk maken dat hier een literair-theologisch kunstwerk
wordt gepresenteerd. Vele schema's ondersteunen de goede literaire analyse. Jammer
dat sommige van die schema's (pp. 26, 36, 49, 111) ontsierd worden door afschuwelijk
getrokken lijnen tussen de hoofdelementen. Maar daar is de auteur uiteraard niet
verantwoordelijk voor.
Graag zou ik met Zandbelt in debat gaan over de kwestie of het inderdaad wel
negen scènes zijn waaruit het boek is opgebouwd. Ik zou het liever op acht houden,
aangezien het spotlied (2,6c-20) m.i. bij 2,2-6b gerekend dient te worden. Voorts
vind ik het jammer dat de auteur geen enkele aandacht heeft besteed aan de zgn.
Wirkungsgeschichte van het boek Habakuk: de wijze waarop het geschrift (of delen
eruit) in latere tijd heeft gefunctioneerd. Te denken valt dan met name aan het
Habakuk-commentaar dat in de grotten bij Qumran aan de Dode Zee is gevonden.
Ook de geschiedenis van Hab. 2,4c (‘de rechtvaardige zal door zijn trouw leven’)
had naar mijn mening vermeld c.q. toegelicht dienen te worden (zieb.v. Rom. 1,17;
Gal. 3,11; Hebr. 10,38-39). Ondanks enkele punten van kritiek hebben we in deze
publikatie een studie die respect afdwingt.
Panc Beentjes

In het leerhuis van Marcus, Hein Jan van Ogtrop, Katholieke
Bijbelstichting, Boxtel / Uitgeverij Tabor, Brugge, 1990, 172 pp., f 37,50.
De bijbelteksten die in dit boek worden toegelicht zijn de zondagslezingen van het
liturgische B-jaar, waarvan het evangelie volgens Marcus de rode draad vormt.
Evenals in zijn eerder verschenen toelichting bij het eerste evangelie (In het leerhuis
van Matteüs), dat ik in mei 1990 (p. 775) aan u heb voorgesteld, legt de auteur als
hulp bij het verstaan van de Marcuspassages grote nadruk op tradities die binnen het
jodendom leven. Voortdurend maakt hij duidelijk dat Marcus een sterke affiniteit
vertoont met de Tora. Tegelijk helpt dat een anti-joodse bijbeluitleg tegen te gaan.
In de brede kantlijn naast de doorlopende uitleg vindt de gebruiker talloze
verwijzingen, suggesties en citaten uit Nederlandstalige literatuur over Marcus, zodat
men in feite bijna twee boeken voor het geld krijgt. Predikanten, pastores, deelnemers
aan liturgie- en bijbelgroepen, alsmede ieder die betrokken is (of wil worden) bij de
wekelijkse verkondiging, vinden in dit boek een schat aan nieuwe, stimulerende
gegevens. Tot slot nog een verzoek: bij verwijzingen naar artikelen uit tijdschriften
zou de auteur niet alleen het nummer van de jaargang, maar ook het jaar van
verschijnen dienen aan te geven.
Panc Beentjes
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Mens & maatschappij
Het Nederlandse onbehagen, Herman Pleij, Prometheus, Amsterdam,
1991, 186 pp.
Herman Pleij is hoogleraar Historische Nederlandse letterkunde én een ijverig
publicist. Het Nederlandse onbehagen is een verzameling van verschillende essays
waarin hij worstelt met fragmenten van het Nederlandse nationale bewustzijn: de
onverteerbare oorlogserfenis, de handelsmoraal, de afkeer van het eigen verleden,
het gebrek aan elementaire kennis van de vaderlandse geschiedenis. De catalogus
van de uitgeverij kondigde dit boek aan als ‘een noodkreet over het Nederlandse
gebrek aan vaderlands bewustzijn’. Is dit nu een ‘mopperig boekje’, zoals sommige
Nederlanders zich al over het werkje van Pleij hebben uitgelaten? Het biedt in ieder
geval ook voor niet-Nederlanders boeiende discussiestof. Pleij baseert zijn verklaring
van die culturele ‘zelfhaat’ op wat hij de ‘burgerlijkheidsthesis’ noemt. Hij ziet in
de laatmiddeleeuwse steden van Vlaanderen en Brabant op pragmatisme gebaseerde
mentaliteiten groeien die in de 16e eeuw naar het Noorden verhuizen en daar tot
bloei komen. De invloed van het calvinisme is hierbij, volgens Pleij, gering. Een
ruimere verklaringsgrond dan die van Pleij voor het gebrek

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

953
aan identiteit is te vinden in de complexe versnippering van godsdienstige en
levensbeschouwelijke gemeenschappen en groepen, in één woord de verzuiling. Die
situatie is ook te herkennen in de Belgische (Vlaamse) geschiedenis.
Het boekje wakkert een discussie aan tussen cultuurdragers over welke wegen zij
moeten bewandelen. De historicus Hans Righart schreef naar aanleiding van dit boek:
‘Wie wil protesteren tegen een materialistische moraal die winst maken en consumeren
als hoogste waarden koestert, moet een veel meer omvattende cultuurkritiek
formuleren, in plaats van Pleij's omweg naar de herwaardering van het nationale
erfgoed te kiezen’ (HP/De Tijd, 26/4/91). Pleij's antwoord daarop is dat wie wil
weten wie hij is en waar hij staat en naartoe wil, er goed aan doet na te gaan waar
hij vertrokken is. Vandaar de aandacht voor het eigen erfgoed.
Ik denk dat in het licht van Europa '92 beide houdingen, die van een algemene
Europese cultuurkritiek en die van respect voor het eigen patrimonium, meer dan
noodzakelijk zijn.
Erik De Smet

Geschiedenis
De crisis in het Europese denken. Europa op de drempel van de Verlichting,
Paul Hazard, Agon, Amsterdam, 1990, 517 pp.
Ruim 55 jaar geleden schreef de hoogleraar Paul Hazard La crise de la conscience
européenne; pas nu verschijnt de Nederlandse vertaling van Frans de Haan.
‘Hiërarchie, tucht, orde... de dogma's die het leven aan strenge regels binden - daarop
waren de 17e eeuwers gesteld. Hun onmiddellijke opvolgers, de 18e eeuwers,
verfoeien dwang, gezag en dogma's’ (23). Hazard wilde de grondige ommekeer in
het denken die leidde tot de overwinning van de Verlichting beschrijven en verklaren:
waarom dacht de ene generatie als Bossuet, en de volgende als Voltaire?
In een groots maatschappelijk fresco beschrijft Hazard de grote veranderingen.
Eerst wordt de materiële basis van de stabiliteit aangetast; daarna worden de oude
waarden gerelativeerd en betwist. De kritische houding vindt haar eigen
woordvoerders en - zeer aarzelend - eigen groeperingen. Na de aanvallen op de oude
godsdiensten volgen de bevestiging van de nieuwe waarden (deïsme, natuurgodsdienst,
natuurrecht), en na de overbeklemtoning van de rede komen fantasie en gevoel in
galop terug in de literatuur, de filosofie... en de godsdienst: piëtisme en quiëtisme
veroveren het maatschappelijk toneel en herstellen de rechten van de religie.
Het werk van Hazard is bijzonder boeiend. De auteur is een literair historicus. Hij
kan voortreffelijk een periode synthetiseren en in een vloeiend verhaal samenbrengen,
de geestesgesteldheid van een tijd weergeven, en vooral de individuele
vertegenwoordigers overtuigend van binnenuit laten spreken; hij paart daarbij een
grondige feitenkennis aan een groot inlevingsvermogen dat niet altijd op vaststaande
historische gegevens steunt, maar het personage zeer overtuigend tot leven brengt.
Hij kiest in zijn werk geen partij, maar probeert iedereen te geven waarop hij recht
heeft: zowel progressieven als Bayle en Locke, als conservatieven zoals Bossuet
worden knap gesitueerd. Hij heeft ook een scherp oog voor de grillige combinaties
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en de ironie van de geschiedenis; hij toont aan hoe de progressieven door de
omstandigheden even kortzichtig en fanatiek worden als hun tegenstanders, hoe beide
partijen elkaar vinden in hun edelmoedigheid maar dan weer vervreemden door hun
niet te overwinnen categorisering (Leibniz en Bossuet), hoe de oude krachten tot
nieuw leven komen vanuit dezelfde mentaliteit van kritiek en verzet die ook de
rationalisten in beweging bracht.
De crisis in het Europese denken kan bij moderne historici op heel wat vraagtekens
stuiten wegens de verregaande psychologisering en narratieve synthese, maar ze
hebben ongelijk: de weergave van de tijdsgeest is onovertroffen, en juist deze
confrontatie van twee tijden staat weer in het centrum van onze belangstelling.
Jaak De Maere

Europa. Geschiedenis van zijn bewoners, J.B. Duroselle, Kosmos,
Utrecht/Antwerpen, 1990, 423 pp.
Dit boek is een prestigieuze en luxueuze ode aan Europa. Het schetst de evolutie van
dit werelddeel vanaf de prehistorie tot de val
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van verschillende communistische regimes eind 1989. Het werd in 1990 in het Duits
uitgegeven door Bertelsmann, en onmiddellijk vertaald in het Frans, Engels, Spaans,
Portugees, Deens en Nederlands. Naast Duroselle werken andere historici uit
verschillende Europese landen eraan mee; voor de Nederlandstalige uitgave schreef
H.W. von der Dunk het voorwoord.
Geschiedenis wordt in dit werk in de ruimste zin beoefend. In negentien
hoofdstukken en een epiloog evoceert Duroselle de histoire-bataille, de grote
veldheren, politici, koningen en keizers, maar hij doet veel meer: hij situeert Europa
in zijn geografische context, bespreekt kunst en cultuur (in de breedste betekenis),
heeft oog voor economie, recht en demografie en realiseert op die manier een
indrukwekkend en genuanceerd fresco.
Deze geschiedschrijving brengt geen nieuwe inzichten, dat is ook niet de bedoeling.
Het boek wil een grootse synthese zijn van tientallen eeuwen geschiedenis, en het
vervult die rol adequaat. Het verloopt chronologisch en ziet er door zijn vormgeving
meer uit als een encyclopedie of een kijkboek. Want het beeld is tenminste even
belangrijk als de tekst; het boek biedt een staalkaart van al het mooie dat de beeldende
kunsten in Europa hebben gepresteerd, wat het pamflet tot de maatschappelijke strijd
heeft bijgedragen en hoe de foto getuigenis heeft afgelegd; het bevat ook veel
verklarende landkaarten.
Het boek is wel erg finalistisch van opzet: Europa is het eerste en het laatste woord.
Deze gezichtshoek creëert een eenheid die het historische verloop a posteriori wordt
opgedrongen. Dat blijkt al uit de titels van de hoofdstukken (‘Europa onder Napoleon’,
‘Europa vernietigt zichzelf’ - alsof de wereldoorlogen een puur Europees gebeuren
waren) en uit de afbakening (Slaven, Vikings en Saracenen zijn steevast ‘belegeraars’
en ‘indringers’).
Uiteraard bevestigen de recente ontwikkelingen deze strekking: lid zijn van de
Europese gemeenschap is een gegeerd goed geworden.
Al lijkt Europa. Geschiedenis van zijn bewoners een beetje op een dure bonbon
en een echt geschenkboek, de beeld- en woordinhoud heeft klasse en haalt
wetenschappelijk gezien een goed niveau.
Jaak De Maere

Literatuur
Max Havelaar, of de koffieveilingen der Nederlandse Handelsmaatschappij,
Multatuli. Uitgeverij Komkom, Pellenberg, 1991, 60 pp., BF. 385.
Na de snelle hap, de videoclip, de sunsnack, de nieuwsflashes van CNN en de ‘one
liners’ is er nu de ‘CB’, het ‘Compact Book’. ‘Omdat lezen ook leuk moet zijn. Zelfs
als je weinig tijd hebt’. Volgens de begeleidende brief van de uitgever bij Max
Havelaar, de eerste uitgave van een lange reeks die nog zal volgen, ziet de
samenleving hier reikhalzend naar uit. We leven in de eeuw van de beeldcultuur, de
samenleving is te vluchtig en te jachtig geworden. Mensen hebben het vreselijk druk
met het kopen van dure wagens en mooie kleren en het kijken naar inhoudloze
programma's op de televisie. Maar gelukkig staan mensen tussen de 35 en 50 steeds
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meer stil om even achterom te kijken en te zien hoe het verder moet. Ze gaan op zoek
naar kwaliteit van leven en verdieping. En gelukkig. Nu is er het Compact Book. De
dreigende intellectuele en culturele verschrompeling is nog af te wenden.
Geïnspireerd door nobele gevoelens speelt uitgeverij Komkom hierop in: klassiekers
uit de wereldliteratuur worden in een superkorte uitgave gepresenteerd: ‘in een
resoluut andere vorm’. ‘Niet om de grote meesters te corrigeren of de bestaande
uitgaven van hun werken te vervangen’, maar om de jachtig levende mens te helpen,
die ‘de keuze tussen banaal amusement en cultuur niet wenst te maken’.
Wie ervan schrikt dat in de snelle CB-tjes grote klassieke werken tot enkele
tientallen pagina's worden gereduceerd, dient te bedenken dat ‘aanpassingen van alle
tijden zijn’ en dat ‘de evolutie op het vlak van communicatie een actief proces vormt
met krissisen en vernieuwende momenten’.
Wie na lezing van deze anti-propaganda toch het eerste CB-tje bekijkt, ziet dat
het meevalt. Van deze Max Havelaar in zestig bladzijden bestaat de helft uit prachtige
tekeningen. In de dertig pagina's tekst is ook heel wat terug te vinden van het
oorspronkelijk werk. Het boekje zou kunnen fungeren als een ‘appetizer’, een opstapje
naar het echte boek, zoals een aankondiging van een film haar eigen verdienste heeft.
Vooral voor
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jongeren zou het kunnen fungeren, zoals vroeger de ‘Illustrated Classics’.
Maar dat deze aardige kleine boekjes ‘de grote ideeën, alle kennis en wijsheid uit
de meesterwerken van de literatuur’ in hapklare brokjes bij het grote publiek zullen
brengen? Komkom.
Harry Hamersma

Geschichte der anglo-irischen literatur, Heinz Kosok, Erich Schmidt
Verlag, Berlin, 1990, 255 pp., DM. 84.
Wie nog zou betwijfelen of er een Anglo-Ierse literatuur bestaat zal na lezing van
dit rijk gedocumenteerde historisch overzicht er wel van overtuigd zijn. In het eerste
hoofdstuk Irische Literatur in engtischer Sprache schetst de auteur de problemen
i.v.m. de terreinafbakening van deze literatuur. ‘Wat is er nu Iers aan dat half dozijn
auteurs dat uit Ierland stamt en in het Engels schrijft?’, zal een Engelsman opwerpen.
‘Zou het niet eenvoudiger zijn die handvol auteurs op te sommen die niet uit Ierland
komt!’, zal een Ier repliceren. Dit steekspel verraadt twee uiteenlopende visies op
de literaire produktie van de British Isles.
Het ‘Ausgangspunkt einer eigenständigen anglo-irischen Literatur’ (p. 14) vindt
men volgens Kosok bij Jonathan Swift (eerste helft van de 18e eeuw). In zijn A
Modest Proposal treft men het waarmerk aan van de Anglo-Irish Literature: ‘die
ungewöhnlich starke Einbeziehung politisch-historischer Zusammenhänge in den
Kontext literarischer Gestaltung’ (p. 15). Kosok toont dit in zijn breed geborsteld
overzicht op een overtuigende manier aan.
De beste en m.i. ook vernieuwende bijdrage tot een goed begrip van de Anglo-Irish
Literature vindt men in Kosoks behandeling van de Short Story (pp. 99-114) en van
de poëzie in de 19e eeuw (pp. 115-142). Vooral dit laatste hoofdstuk biedt een
indringend inzicht in de zgn. Irish Renaissance. Of ze nu romans schrijven of
toneelwerken, bij de Ierse auteurs drijft de poëzie altijd boven.
De auteur merkt een aantal keren terecht op dat de Anglo-Ierse literatuur
internationaal beschouwd nog niet de plaats inneemt die zij verdient. De voornaamste
reden hiervan is volgens Kosok dat zij nog te weinig bestudeerd is en dus ongekend.
Dit historisch overzicht in het Duits zal ongetwijfeld bijdragen tot die bekendheid
en internationalisering. Het zou me niet verwonderen dat het een mijlpaal wordt in
de geschiedenis van die erkenning.
Hugo Roeffaers

Buiten bewustzijn, Jorge Semprun, Agathon, Houten, 1991, 191 pp.
Jorge Semprun, voormalig Spaans minister van cultuur, maakte een onvergetelijke
indruk in Wim Kaysers televisievertelling (voor de VPRO) Nauwgezet en wanhopig.
Semprun liet zich in een Madrileense hotelkamer urenlang interviewen over zijn
verleden, als zoon van een diplomaat, als banneling, als verzetsstrijder, als communist,
als gevangene van de Gestapo, enz. Semprun werd ook bekend als prozaschrijver
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(voornamelijk in de Franse taal) met autobiografische verhalen als De grote reis. Bij
Agathon verscheen, in 't zog van Sempruns televisiesucces, de vertaling van de roman
L'évanouissement uit 1967.
Het verhaal is ook hier weer sterk autobiografisch: op 6 augustus 1945, dag dat
de bom op Hiroshima valt, valt Manuel ergens in een Frans stadje uit de trein. Zijn
rechteroor wordt bijna afgescheurd en hij verliest zijn geheugen. Slechts langzaam
komen de herinneringen terug: de namen van de dingen, zijn eigen naam, het verhaal
van zijn leven. Dat levensverhaal vormt de sterkste basis van het boek: zijn
verzetswerk, de folteringen van de Gestapo, het kamp, de dood van de socioloog
Maurice Halbwachs in Buchenwald en de kortstondige passies met vrouwen die
Manuel hier en daar ontmoet.
Het proces van herinneren verloopt echter niet rechtlijnig en dat maakt het de lezer
niet gemakkelijk. Manuels herinneren is een zich vastklampen aan het leven in een
poging zijn chaotisch leven te ordenen. Het teruggevonden bewustzijn is dan ook
een bevestiging van het leven door de chaos van de tijd heen.
Erik De Smet

Alles in het klein, Eriek Verpale, Arbeiderspers, Amsterdam, 1990, 249
pp.
‘Alles in het klein’: geen wereldschokkende theorieën, geen epische verhaalstof,
geen dubieuze emotionele grandeur. Verpale en veel van zijn generatiegenoten
beperken zich met overtuiging tot het schrijven van kroniekjes van het dagelijkse
leven. Hun brieven en dagboeken hebben een onverholen autobiografische inslag en
vertonen doorgaans
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een zekere allergie voor thematiek die wat te indrukwekkend of voor moraliteit die
wat te burgelijk benepen wordt.
Maar hiermee houden de kleine dingen niet op bij Verpale. De leidraad door deze
verzameling brieven en kortverhalen is namelijk V.'s zwak voor ‘kleine’ meisjes:
Lotte (Charlotte), Boes, Lina, Kookste (Valérie), Véronique... Met de meeste van
hen beleeft V. een kortstondige maar intense affaire die op een vrolijke manier - een
mengeling van zwaarmoedigheid, zelfspot en ironie - wordt weergegeven. Zijn
jeugdherinneringen, zijn joodse komaf, zijn uren in het gezelschap van de Russische
klassieken beschrijft hij met een zelfde voorliefde voor het tragikomische en het
groteske. Belangrijker dan het noteren van de alledaagse ervaring is het literaire
verwijlen bij deze kleine gebeurtenissen. Esthetische (literaire) zingeving is immers
minder problematisch dan existentiële zingeving. Onbetekenende (‘kleine’) lokaties
als het café van Moeder Zulma, een studentenkot en een citéhuisje in Gent, het Bois
de La Houppe, Zelzate West krijgen in de literaire context een heel eigen inhoud.
Zo slaagt V. erin met een heel losse structuur kleine gebeurtenissen een eigen
dramatiek te verlenen die deze bladzijden tot meeslepende lectuur maken. Hier en
daar hebben deze miniatuurtjes een beetje te lijden onder een kwaal die ook andere
‘nieuwe bohémiens’ parten speelt: het dagelijkse lief en leed wordt zodanig uitvergroot
dat het soms opnieuw vervalt in dweperigheid en pseudoepiek - in eigenlijk niet veel
meer dan wat opgesmukt ‘bier en vrouwen’-machisme. Maar ik herhaal: gelukkig is
dit malheur maar in kleine mate aanwezig.
Erik Martens

Uit de diepte, J.-K. Huysmans, vert. Geerten Meijsing en Kees Snel,
geannoteerd door Leo den Os, Arbeiderspers, Amsterdam, 1990, 316 pp.,
BF. 998.
Tegen het eind van Huysmans' romaneske zoektocht naar en encyclopedie van de
zwarte magie, nu vertaald onder de titel Uit de diepte, levert een van de hoofdpersonen
een peinzend commentaar op het laat 19e eeuwse tijdsgewricht: ‘Wat een bizar
tijdperk... Juist als het positivisme een grote vlucht heeft genomen, steekt het
mysticisme de kop op en beginnen de idioterieën van het occultisme weer...’ Zijn
partner relativeert dat gemopper wat: ‘Maar dat is altijd het geval geweest. De
uiteinden van de eeuwen lijken op elkaar. Het zijn altijd perioden van onzekerheid
en verwarring. Als het materialisme de overhand krijgt, komt er een golf van magie.
Dit verschijnsel speelt zich iedere honderd jaar opnieuw af...’
Heeft hij gelijk, dan zouden we nu, op de kop af honderd jaar na de eerste publikatie
van Là-bas een soortgelijke magisch-mythische golf moeten meemaken. En daar
heeft het inderdaad alle schijn van. Geloof in het occulte is vermoedelijk van alle
tijden, maar is het laatste decennium weer met grote kracht opgestoomd, variërend
van de klassieke zwarte praktijken tot het wetenschappelijk occultisme dat zich als
new age afficheert. Het onbekommerd rationalisme en het vooruitgangsoptimisme
van wetenschap en politiek maken zware weer door in een tijdsgewricht dat hier en
daar pijnlijk in aanvaring gekomen is met de grenzen van de maakbaarheid van
wereld en samenleving.
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Dat zal de reden niet geweest zijn om Huysmans klassieke studie in het Nederlands
uit te geven. Het boek behoort tot de belangrijkere werken van de Franse 19e eeuwse
literatuur, al lijkt het me te statisch, te theoretisch-inventariserend en soms
eenvoudigweg wat te houterig geschreven (vooral waar het de dialogen betreft) om
het de status van meesterwerk toe te kennen. Het boek staat halverwege tussen het
decadente symbolisme van Tegen de keer (Des Esseintes wordt eenmaal met naam
opgevoerd) en Huysmans latere conversie tot het katholicisme in. Het vormt van dit
laatste min of meer het negatieve voorstadium: een fascinatie voor het religieuze in
zijn duistere gedaante, vol contra-heiligen, magiërs en zwarte missen, met de curieuze
pathetiek die dat alles aankleeft.
Het decadente occultisme van dit slag blijft moeilijk te verteren. Niet omdat het
zo shockerend zou zijn; daarvoor is de pendelbeweging tussen rationaliteit en
irrationaliteit die de geschiedenis periodiek doormaakt te reëel. Daarvoor is ook de
problematiek van de rationaliteit zelf, waarvan die geschiedenis de uitingsvorm is,
te prangend. Maar het zwart-mystieke krijgt in Huysmans' schilderingen gemakkelijk
iets onvolgroeids en aanstellerigs, alsof het duistere en het kwade eigenlijk slechts
gespeeld zijn: bordkartonnen decors en papieren vermommingen, die eerder
giechelbuien of lichte gêne oproepen, dan de beklemming die het probleem verdient.
Natuurlijk, Huysmans' adjectieven zijn
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vaak trefzeker, en in deze editie kleurrijk vertaald (een enkele historisch-theologische
misser als ‘Sint-Bonaventurus’ en ‘Denis de Kartuizer’ zij de vertalers wel vergeven).
Maar juist de theatraliteit van zijn toonzetting (waaraan ook een verwant auteur als
Bataille nog wel eens wilde lijden) keert zich tegen de inzet van het boek als geheel:
een studie van het kwaad en het occulte, als onontkoombare tegenhangers van de
luciditeit. Gelukkig ontsnapt Huysmans een enkele keer aan de onverwaterde
hoogdravendheid waarmee hij het probleem in zijn ernst eerder afsluit dan opent, en
staat het boek even met twee benen op de grond. Zo eindigt ook het aangehaalde
cultuurhistorisch dialoogje met een ontnuchterend realisme: ‘En nu, adieu, een leuke
avond en veel geluk’.
Ger Groot

De eeuwigdurende orgie. Over Flaubert en Emma Bovary, Mario Vargas
Llosa, vert. Arie van der Wal, Meulenhoff, Amsterdam, 1991, 244 pp., f
34,50.
Vargas Llosa is niet alleen een indrukwekkend romanschrijver, maar ook een
begenadigd essayist en het hoeft niet te verwonderen dat hij beide gaven bijeenbracht
in een studie over Flauberts Madame Bovary, hét archetype van de moderne roman.
Vargas Llosa windt er geen doekjes om dat Flaubert voor hem als romanschrijver
vanaf zijn jeugd zijn meest inspirerende voorbeeld is geweest. Waaróm verraadt hij
pas aan het einde van zijn beschouwing: omdat Flaubert erin geslaagd is een
nietsontziend portret van de mensheid te schilderen, zonder de communicatie met
diezelfde mensheid te verbreken. Anders dan zovele experimentelen heeft hij aan de
leesbaarheid van zijn boeken nooit afbreuk gedaan, en juist dat laatste is het wat
Vargas Llosa veel van zijn eigen tijdgenoten (hij noemt vooral de schrijvers van de
‘nouveau roman’) verwijt.
Llosa's essay komt wellicht wat traag op gang, waar het begint met een wel érg
traditionele vorm van literatuurkritiek: het soort dat eindeloze vragen stelt over de
wordingsgeschiedenis en biografische achtergronden van het werk. Enige ironie kan
Llosa niet ontzegd worden, waar hij zijn uiteenzettingen de brave vorm van een
catechismus geeft. Werkelijk indringend wordt het boek pas in de tweede helft, waar
Llosa zich een scherpzinnig en opmerkzaam lezer toont en met grote elegantie de
dwingende charme van Flauberts meesterwerk laat zien: niet door deze naakt te
ontleden, maar door ze bij de hand te nemen en onder fijnzinnige conversatie ten
tonele te voeren.
Ger Groot

Kunst
Essais florentins, Aby Warburg, Klincksieck, Parijs, 1990, 299 pp., 99 ill.
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Terwijl in het Wenen van rond de eeuwwisseling de formele studie van de kunst een
hoge vlucht nam (denk aan namen als Hildebrand, Worringer en Wöfflin), trachtte
Aby Warburg in Hamburg de weg voort te zetten die Jacob Burckhardt met zijn
Kultur der Renaissance in Italien was ingeslagen. In zijn Kulturwissenschaftliche
Bibliothek en later zijn Londense Institut, waarin mensen als Cassirer, Panofsky en
Saxl werkzaam zouden zijn, trachtte Warburg een nieuwe richting in de kunst- en
cultuurgeschiedenis te ontwikkelen. Anders dan de puur formele richting weigerde
hij de vorm los te maken van de functie en een scheiding aan te brengen tussen
stijlgeschiedenis en de geschiedenis van het sociale leven. Zijn eigen methode, de
‘iconologische analyse’ of ‘kritische iconologie’, ging niet uit van een identificatie
van vorm en inhoud, zoals Panofsky deed, maar richtte zich op de elementen,
spanningen en veranderingen die elke vorm ondergaat voordat ze in de
stijlgeschiedenis wordt opgenomen.
Op die manier wist Warburg, steunend op een grondige studie van de werken en
documenten uit de betreffende tijd en zijn enorme eruditie, een omwenteling teweeg
te brengen in ons beeld van de Renaissance. Niet alleen plaatste hij vraagtekens bij
de idealiserende visie van Winckelmann, maar ook haalde hij het hybride karakter
van de Renaissance naar voren, aarzelend tussen middeleeuws realisme en klassieke
idealisering, tussen de Apollinische en de Dionysische, pathetische en barokke
interpretatie van het klassieke ideaal.
De opstellen die in deze anthologie zijn verzameld vatten deze problematiek in
heel haar breedheid samen. Enerzijds bevat ze studies die zich beperken tot de
Italiaanse kunst en daarin de verhouding tussen de kunstschepping en de klassieke
modellen on-
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derzoeken; anderzijds studies over de relatie tussen de Italiaanse en de Vlaamse en
Duitse kunst, waarin de plaats van het realisme en de receptie van de Noordeuropese
schildertraditie wordt nagegaan. Speciale aandacht verdient het opstel over de
astrologie en het beeldenrepertoire in Luthers tijd, waarin Warburg zich vooral richt
op de volksprenten en ander populair materiaal. Het artikel vormt een overtuigend
bewijs van Warburgs brede interesse en zijn weigering de ‘iconologische
beschavingsgeschiedenis’ te beperken tot strikt ‘kunstzinnige’ objecten of thema's
uit de hogere cultuur.
Charo Crego

Varia
Planten uit de bijbel. Hun herkomst en hun gebruik door de eeuwen heen.
Gids voor het kweken, samengesteld door Daan Smit, Uitgeverij Vrije
Universiteit, Amsterdam, 1990, 160 pp., f 49,50.
Tijdens het eeuwfeest van de Vrije Universiteit te Amsterdam in 1980 werd er in het
hoofdgebouw een tentoonstelling gehouden rondom het thema ‘Planten uit de bijbel’.
Bij de bezoekers bleek erg veel belangstelling te bestaan voor mogelijkheden om
gewassen die in de bijbel genoemd worden zelf te kweken. Daan Smit, die als
hortulanus aan de V.U. verbonden is, heeft aan dit onderwerp een met veel zorg
samengesteld boekwerk gewijd. In afzonderlijke hoofdstukken worden algemene
richtlijnen gegeven voor het kweken van planten binnenshuis en in de tuin. Daarbij
komt ook het zaaien van bijbelse planten uitvoerig aan de orde. Uiteraard wordt
aandacht besteed aan de nomenclatuur, de vermenigvuldigingsmethoden, het kweken
van kuipplanten en het bestrijden van planteziekten. Aan elk van de in totaal honderd
beschreven bijbelse planten wordt tenminste één pagina besteed. In grote letter wordt
de Nederlandstalige benaming van een gewas aangegeven. Daaronder volgen de
wetenschappelijke Latijnse benaming, de Latijnse familienaam, het
verspreidingsgebied en de bijbelse benaming (zowel Hebreeuws als Grieks). Telkens
zijn ook één of twee bijbelpassages afgedrukt waarin de besproken plant uitdrukkelijk
wordt genoemd. Af en toe is de keuze van zo'n bijbelcitaat niet echt geslaagd te
noemen. De beschrijving van ‘haver’ (p. 47) is getooid met een gedeelte van Matth.
14,19: ‘En Jezus beval de schare, dat zij in het gras zouden gaan zitten...’ Ook is het
even wennen dat de planten in dit mooie fotoboek niet alfabetisch gerangschikt staan
volgens hun Nederlandstalige naam, maar naar hun Latijnse benaming. Voor het
opzoeken van een bepaalde plant is daarom het register op pp. 6-7 onontbeerlijk;
gelukkig doet men er nooit een vergeefs beroep op!
Van elke plant is een prachtige kleurenfoto opgenomen, terwijl in nagenoeg alle
gevallen ook reprodukties zijn afgedrukt van houtsneden uit het in 1644 uitgegeven
Cruydt Boeck van R. Dodonaeus. Tijdens het lezen viel mij herhaaldelijk op hoe in
het Hebreeuws en/of Grieks vaak dezelfde term wordt gebezigd voor in onze taal
duidelijk verschillende planten. Met name op dit soort onduidelijkheden weet de
auteur erg goed in te spelen. Een interessant boek, zowel voor de bijbellezers als
voor hen die zelf in kamer of tuin bijbelse planten willen gaan kweken. Tenslotte
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meld ik nog dat aan de Vrije Universiteit te Amsterdam voorbereidingen worden
getroffen voor een bijbelse plantentuin. Het is dan de eerste op het vasteland van
Europa.
Panc Beentjes
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‘Geloofsbrief’ in het Algemeen Dagblad. Adres: Loenermark 442, NL-1025 TM
Amsterdam.

Frans Claes S.J.
o

1928. Doctor in de Germaanse Filologie, lexicograaf, bewerkte uitgaven van
Verschuerens Modern Woordenboek en van Brouwers, Het juiste woord. Publiceerde
verder vooral over geschiedenis en bibliografie van woordenboeken, over Nederlandse
lexicologie, naamkunde en dialectologie. Adres: Waversebaan 220, B-3001 Heverlee.

Greta Colaert
o

1949. Licentiaat Germaanse Filologie. Adres: Terwestvaart 26, B-9180
Moerbeke-Waas.

Erik de Smet
o

1966. Studeerde Moderne Geschiedenis en Sociale en Culturele Antropologie te
Antwerpen en te Leuven. Werkzaam op de redactie van Streven. Lid van de Jesuit
European Volunteers. Adres: Kasteelstraat 32, B-2000 Antwerpen.

Leo Geerts
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1935. Licentiaat Germaanse Filologie. Medewerker aan De Vlaamse Gids, Kreatief,
Ons Erfdeel, redactielid Deus ex Machina. Auteur van romans en toneelstukken.
Adres: Waalhofstraat 51, B-2100 Deurne.

Roger Lenaers S.J.
o

1925. Licentiaat Filosofie, Theologie en Klassieke Filologie. Verzorgt klassieke
teksten voor het middelbaar onderwijs en geeft godsdienst aan het Lemmensen het
Paridaens-Instituut, beide te Leuven. Adres: Smoldersplein 3, B-3000 Leuven.

Erik Martens
o

1962. Studeerde Germaanse Filologie, Filosofie, Dramaturgie en Audiovisuele
Communicatiemedia (UFSIA Antwerpen en KU Leuven). Redactiesecretaris van
Streven. Adres: Van Trierstraat 24, B-2018 Antwerpen.

Guy Posson
o

1939. Hispanist. Medewerker aan de Standaard der Letteren. Adjunct-directeur
Provinciaal Hoger Instituut voor Communicatiemanagement te Antwerpen. Adres:
Sint Hubertusstraat 64, B-2600 Berchem.

Karel Puype
o

1964. Studeerde Romaanse Filologie en Audiovisuele Communicatiemedia aan de
KU Leuven. Verbonden aan het Postuniversitair Centrum van de K.U.L. Campus
Kortrijk. Medewerker van Septentrion. Leverde o.m. bijdragen voor de Dictionnaire
des Oeuvres, Lettres françaises de Belgique (1989-90). Adres: Stationsstraat 130/1,
B-8020 Oostkamp.
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[Augustus-september 1991]
Monotheisme in christendom en islam
Hans Zirker
In zijn Kirchliche Dogmatik wijst Karl Barth de opvatting dat islam en christendom
althans het ‘monotheïsme’ met elkaar gemeen hebben af als theologische onzin. De
islam zou, meer nog en ‘op een nog meer primitieve wijze’ dan andere heidense
godsdiensten, zijn éne god zelf creëren. Daarom in het volledig verkeerd in het
monotheïsme een punt van gelijkenis te zien tussen het geloof van christenen en dat
van moslims: ‘Niets scheidt ze zo grondig van elkaar als het verschil waarmee ze
schijnbaar hetzelfde zeggen: er is maar één God’1. Maar de heftige toon van Barths
polemiek laat nog altijd zien dat christendom en islam toch dicht bij elkaar liggen.
Waarom anders de vrees dat ze met elkaar verwisseld of ook maar ernstig met elkaar
in verband gebracht zouden worden?
In sterk contrast hiermee staat de grote waardering die het islamitische monotheïsme
genoot ten tijde van de Verlichting. Lessing bijvoorbeeld: ‘Het essentiële van
Mohammeds leer komt neer op de natuurlijke godsdienst‘. ‘De mohammedaanse
godsdienst is ontegenzeglijk een betere uitgave van de christelijke. Mohammed zelf
was een veel groter en waardiger man dan Christus. Hij zette zich veel waarachtiger,
want met meer respect en ijver in voor de eer van de éne God, terwijl Christus, al
heeft hij zichzelf nooit voor God uitgegeven, daarover toch wel honderd dubbelzinnige
uitspraken heeft gedaan. Aan dergelijke dubbelzinnigheden heeft Mohammed zich
nooit schuldig gemaakt’2.
Vanuit een christelijk standpunt onderscheidt de islam zich hierin van alle andere
godsdiensten, dat het geloof er uitdrukkelijk geformuleerd wordt tegen de achtergrond
van het christendom en tenslotte in tegenstelling ermee. Die opstelling kan men
vergelijken met die van
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de christenen tegenover de joden: zoals het Nieuwe Testament verwijst ook de koran
steeds naar Israël en de joden, maar daarenboven ook nog naar de christenen. De
koran spreekt voortdurend over de christenen; ze zijn zelfs de direct geadresseerden.
Dit is onder meer het geval in soerat 4:
Mensen van het boek! Gaat niet te ver in jullie godsdienst en zegt over
God alleen maar de waarheid. De masieh 'Isa, de zoon van Marjam is Gods
gezant en Zijn Woord dat Hij richtte tot Marjam en een geest bij Hem
vandaan. Gelooft dan in God en Zijn gezanten en zegt niet: ‘Drie’. Houdt
daarmee op, het is beter voor jullie. Immers, God is één God (soerat 4,171).
De koran brengt geen nieuwe leer; hij wil alleen de mensen bewustmaken en hen
inprenten wat ze reeds van bij de schepping moesten weten. Volgens soerat 7, werden
alle mensen reeds van voor hun aards bestaan door God aangemaand om te geloven.
‘“Ben Ik niet jullie Heer?” Zij zeiden: “Ja zeker, wij getuigen”. Zodat zij niet op de
opstandingsdag zouden kunnen zeggen: “Hierop hadden wij niet gelet”’ (soerat
7,172).
Aan deze eenvoudige belijdenis tot de ene God hebben de profeten van alle
volkeren en tijden herinnerd, wanneer ze dreigde vergeten te worden. Zo zegt God
in de koran met betrekking tot de christenen:
En wij hebben ‘Isa, de zoon van Marjam in hun spoor laten volgen als
bevestiger van wat er van de Taura voor zijn tijd al was. Wij gaven hem
de Indjiel met een leidraad erin en een licht ter bevestiging van wat er van
de Taura voor zijn tijd al was en als een leidraad en aansporing voor de
godvrezenden. En laten de mensen van de Indjiel oordeel vellen volgens
wat God daarin heeft neergezonden. En wie niet oordeel vellen volgens
wat God heeft neergezonden, dat zijn de verdorvenen (soerat 5,46-47).
Mohammed sluit zich derhalve in zijn verkondiging niet alleen aan bij de vroegere
profeten, ook inhoudelijk wil hij niet verder gaan dan zij. Zo houdt soerat 2 aan alle
gelovigen voor:
Zeg: ‘Wij geloven in God, in wat naar ons is neergezonden en in wat naar
Ibrahiem, Isma'iel, Ishaak, Ja'koeb en de stammen is neergezonden en in
wat aan Moesa en 'Isa is gegeven en in wat aan de profeten door hun Heer
gegeven is. Wij maken geen verschil tussen één van hen en wij hebben
ons aan Hem overgegeven’ (soerat 2,136).
Daaruit trekt de koran ten slotte het besluit dat de moslims ondanks alle verschillen
aan de ‘mensen van het boek’ moeten zeggen ‘onze god en jullie god is één’ (soerat
29,46).
Het christelijk geloof in de drievuldigheid is voor de moslemitische theologie
ongetwijfeld in tweeërlei opzichten ‘verderfelijk’: ten eerste,
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omdat het ontrouw is aan ‘de van God afkomstige aanleg die Hij de mensen
ingeschapen heeft’ (soerat 30,30) - nl. de ene God te erkennen en zichzelf te
beschouwen als zijn dienaar, en, ten tweede, ontrouw aan de leer van de profeet die
God stuurde, en ook aan de leer van Jezus.
Dat de joden en de christenen niet konden inzien dat hun geloof in zijn oorsprong
identiek is met de leer van de koran, was de grote ontgoocheling van Mohammed en
leidde in feite tot de ‘aparte’ godsdienst, de ‘islam’, zoals wij die opvatten. Volgens
de islamieten daarentegen moeten we ons allen vanaf het begin van ons bestaan op
de eerste plaats als ‘moslims’ beschouwen, d.w.z. als mensen ‘die zich aan God
toevertrouwen’. Christenen, joden en zomeer, worden we slechts door de bijzondere
omstandigheden waarin we leven.
Deze manier van de islam om zijn eigen plaats te bepalen binnen het spectrum
van de wereldgodsdiensten is voor het christendom een ongeëvenaarde uitdaging.
Voor wie gelooft dat God zich voor het laatst geopenbaard heeft in Jezus Christus
is er geen plaats meer voor een andere profeet of voor een nieuwe verbeterende
profetie, die in feite de heilsgeschiedenis opnieuw laat beginnen en tot een
concurrerende godsdienst moet leiden.
Gedurende de middeleeuwen probeerde men met Mohammed en de islam in het
reine te komen door er een karikatuur van te maken. Ook nu nog heerst er een
opvallend onbehagen. Het Tweede Vaticaans Concilie sprak weliswaar zijn
hoogachting uit voor de islam, maar kon niets goeds zeggen over Mohammed en de
koran. Hun namen worden niet eens vermeld. Ook over de islam als
geloofsgemeenschap wordt niet gesproken, wel over de gelovige ‘moslims’.
Die terughoudendheid is er grotendeels verantwoordelijk voor dat men het religieus
en intellectueel gehalte van de islam minder hoog schat dan dat van andere
niet-christelijke godsdiensten. Daar de islam reeds in zijn allereerste geschriften over
het christendom spreekt, vooral over de christelijke leer over Jezus Christus als zoon
van God over de drievuldigheid van God, was en is de christelijke theologie geneigd
om bij de islam een grote dosis theologische onwetendheid of onbegrip te
veronderstellen. De tegenstellingen worden dan vooral toegeschreven aan onvoldoende
kennis van het christelijke geloof, aan ontoereikende vertrouwdheid met de bijbelse
traditie, aan onbetrouwbare interpretatoren, en zo meer. Zelfs indien dit alles werkelijk
het geval mocht zijn, mag de christelijke theologie er zich niet op die manier van
afmaken.
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De afwijzing van de triniteit als wapen tegen het polytheisme
Als de islam zich tot het uiterste verzet tegen om het even welke drievuldigheid,
gebeurt dit op de eerste plaats om zich te weren tegen het veelgodendom. Het
polytheïsme was in de toenmalige religieuze omstandigheden een vanzelfsprekend
feit. Er was niet alleen ‘de god’ Allah, er was ook een gelijknamige godin Allat;
daarnaast waren er nog tal van andere hemellingen. Interessant is de betrouwbare
overlevering die vertelt dat toen Mohammed het heiligdom te Mekka van alle
afgodsbeelden reinigde, hij met grote eerbied een beeld van Maria en Jezus terzijde
liet stellen3. Blijkbaar zag het Arabisch landschap er ten tijde van Mohammed erg
syncretistisch uit. Bepaalde plaatsen werden meer vereerd dan andere, vooral als ze,
zoals Mekka, bedevaartsoorden waren. Zo waren ook bepaalde stammen verbonden
met de cultuur van speciale godheden. Wie reisde, zoals de nomaden en handelslieden,
kwam voortdurend in contact met de invloedssferen van andere goden. Dit deed het
aanzien en de macht van elke god afzonderlijk afnemen. Zo schijnt tenslotte het
geloof aan een anoniem ‘noodlot’, aan de onverbiddelijke loop van de ‘tijd’ (dahr)
machtiger geweest te zijn dan het geloof aan de goden die toen vereerd werden.
Daarom zegt de koran over de ongelovigen:
Zij zeggen: ‘Er is alleen maar ons tegenwoordige leven; wij sterven en
wij leven en alleen door de tijd worden wij omgebracht’. Zij hebben
daarvan geen kennis. Zij hebben alleen maar vermoedens (soerat 45,24).
In Mohammeds omgeving leefden ook vrome mensen die tot geen bepaalde godsdienst
behoorden en dus christenen noch joden waren, maar toch in één enkele god
geloofden. Men noemde ze haniefen. Voor de islam zijn ze het bewijs dat de mensen
in de éne, ware god hun vertrouwen stelden, dit betekent, reeds moslims waren
voordat er godsdiensten gesticht werden. Daarom houdt de koran joden en christenen
kritisch voor:
Mensen van het boek! Waarom twisten jullie over Ibrahiem. De Taura en
de Indjiel waren toch pas na hem neergezonden! Hebben jullie dan geen
verstand? Zo zijn jullie nu. Jullie hebben daarover getwist waar jullie
kennis van hebben, maar waarom twisten jullie over iets waar jullie geen
kennis van hebben? Ibrahiem was niet jood, niet christen, maar hij was
een aanhanger van het zuivere geloof, die zich (aan God) overgaf en hij
behoorde niet tot de veelgodendienaars (soerat 3,65-67).
Mohammeds boodschap sloot derhalve aan bij de ‘godsdienst’ van de haniefen. Deze
vergenoegden zich echter met hun eigen vroomheid,
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terwijl hij zijn sociale omgeving wilde veranderen. Om uiteenlopende redenen
verzetten de inwoners van Mekka zich hier uitdrukkelijk tegen. Ze vreesden dat de
belangen van hun stad als bedevaartsoord hierdoor in het gedrang kwamen, ofschoon
de latere geschiedenis bewezen heeft dat die vrees niet gewettigd was. Vooral echter
voelden ze zich door de dreigende veroordelingen van Mohammed getroffen in hun
eergevoel. Met velerlei goden kan men op moreel vlak ook velerlei compromissen
sluiten, met één god ligt dat wel even anders. De verkondiging van de éne god bood
geen ruimte voor een zelfgenoegzaam leventje. Hen die beweerden: ‘Er bestaat alleen
ons tegenwoordige leven; wij sterven en wij leven en wij worden niet opgewekt’
(soerat 23,37), hield Mohammed de volgende woorden van de koran voor:
Ieder zal de dood proeven, maar jullie volle loon zal jullie op de
opstandingsdag gegeven worden. Wie dan van het vuur gevrijwaard wordt
en in de tuin binnengebracht, die heeft gezegevierd. Het tegenwoordige
leven is slechts het genot van de begoocheling (soerat 3,185).
Er is geen ontkomen aan de ernst van het oordeel. Het geloof in de éne god die
niemand naast zich duldt staat hiervoor borg. Meerdere goden kunnen naijverig
worden onder elkaar, voor hun invloed strijden en zo hun eigen macht ondermijnen.
‘God heeft zich geen kind genomen en er is naast Hem geen andere god; dan zou
elke god met wat hij geschapen heeft weggaan en zou de een de ander overweldigen’
(soerat 23,91). In de traditionele theologie gold deze opvatting als het ‘bewijs uit de
wederkerige belemmering’: de gevolgen van de onderlinge strijd in de hemel omtrent
‘de loop van hemel en aarde, de baan van zon, maan en sterren en de berekening van
dag, nacht en uren’ zouden in een heelal naar polytheïstisch model zichtbaar moeten
zijn; daar echter ‘alles harmonisch werkt, is het derhalve bewezen dat het heelal een
wijs en verstandige leider heeft, wiens leiding door niemand betwist wordt en wiens
berekeningen niemand in vraag stelt’4.
Daar de joden en de christenen niet even duidelijk en radicaal de uniciteit van god
beklemtonen als de koran, is Mohammed van oordeel dat zij het polytheïsme
aanhangen. De ergste verwijten zijn gericht aan het adres van de christenen:
En zij zeggen: ‘God heeft zich een kind genomen’. Geprezen zij Hij!
Integendeel, van Hem is wat er in de hemelen en wat er op de aarde is.
Allen zijn Hem onderdanig, de schepper van de hemelen en de aarde (soerat
2,116-117).
Ongelovig zijn zij die zeggen: ‘God is de masieh, de zoon van Marjam’.
Maar de masieh heeft gezegd: ‘O Israëlieten, dient God, mijn Heer en
jullie Heer’.
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Als iemand aan God metgezellen toevoegt, dan ontzegt God hem de tuin;
zijn verblijfplaats is het vuur. De overtreders zullen geen helpers hebben.
Ongelovig zijn zij die zeggen dat God een derde van drie is. Maar er is
geen andere god dan één god. En als zij niet ophouden met wat zij zeggen,
dan zal een pijnlijke bestraffing diegenen van hen treffen die ongelovig
zijn (soerat 5,72-73).
Volgens de koran verschillen de christenen die menen dat God zich een vrouw zou
nemen om een kind te krijgen niet van de polytheïsten. Ook op hen is dus van
toepassing wat soerat 6 meer in het algemeen zegt:
Maar zij hebben de djinn tot metgezellen van God gemaakt (...) en zij
hebben Hem zonen en dochters toegedicht, zonder enige kennis. (...) De
schepper van de hemelen en de aarde; hoe zou Hij een kind kunnen hebben,
terwijl Hij niet eens een metgezellin heeft (soerat 6,100-101)?
In de koran is er geen spoor te vinden van een onderscheid tussen de christelijke
manier van spreken over de Zoon Gods en de polytheïstische. Veelzeggend in dat
verbond in de redenering in soerat 5,75: ‘De masieh, de zoon van Marjam, is alleen
maar een gezant aan wie de andere gezanten zijn voorafgegaan en zijn moeder was
een oprechte vrouw; beiden aten zij voedsel’. Daarmee schijnt het bewijs gegeven
te zijn van het niet goddelijke, louter menselijke karakter van Christus. In
overeenstemming hiermee verwijst de middeleeuwse moslemitische theoloog
Al-Ghazali (+ 1111) in zijn Geschrift tegen de godheid van Jezus naar Jezus’ ‘taal,
moeheid, honger, dorst, slaap, geboorte uit een moeder en - zoals hij in hun ogen bij
zijn kruisiging getoond heeft - pijngevoel, toen hij zegde: mijn God, mijn God,
waarom hebt ge me verlaten?’ Zijn conclusie is duidelijk: ‘dit maakt het onmogelijk
dat hij God is’5.
Zo wordt tenslotte Jezus zelf in soerat 5 door God opgeroepen rekenschap af te
leggen:
En toen God zei: ‘O 'Isa, zoon van Marjam, heb jij tot de mensen gezegd:
“Neemt mij en mijn moeder tot goden naast God”’. Hij zei: ‘U zij geprezen!
Het past mij niet iets te zeggen waartoe ik geen recht heb. Als ik het gezegd
zou hebben dan zou U het geweten hebben (...) Ik heb tot hen alleen maar
gezegd wat U mij bevolen hebt: “Dient God, mijn Heer en jullie Heer”’
(soerat 5,116-117).
Met een beroep op dit citaat zou men het zich gemakkelijk kunnen maken en er het
bewijs in vinden dat Mohammed geen inzicht heeft in het christelijke dogma en zich
hier deerlijk vergist. Het ligt immers voor de hand dat wat hij hier schrijft niets te
maken heeft met de drievuldigheid. Het is echter niet uitgesloten dat de koran hier
voorstellingen aanhaalt die ten tijde van Mohammed in bepaalde christelijke groepen
verbreid waren en in hun godsdienstbeleving tot uiting kwa-
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men. Belangrijker is dat datgene wat Jezus in deze soerat bevestigt als zijnde zijn
getuigenis (‘Dient God, mijn Heer en jullie Heer’) theologisch beschouwd
overeenkomt met wat wij in de evangelies als het geloof van Jezus terugvinden. Zelfs
in het Johannesevangelie bidt Jezus: ‘Dit is het eeuwige leven dat zij U kennen, de
enige ware God en Hem die Gij hebt gezonden, Jezus Christus’ (17,3).
Mohammedaanse theologen verwijzen tegenwoordig maar al te graag en niet
zelden met een zeker leedvermaak naar de uitspraken van onze exegeten dat Jezus
zelf zich niet als God verkondigd heeft6. Ze wijzen er tevens op dat men dit reeds
vanaf het begin had kunnen weten, als men maar naar de koran had geluisterd. Zelfs
in vulgariserende religieuze boeken die men b.v. in de stalletjes voor de moskeeën
van Kaïro vindt, treft men polemische simplificaties van de christelijke
bijbelwetenschap aan.
Belangrijker dan zo een oppervlakkige provocatie is het feit dat het christendom
met zijn christologie en de vele discussies daaromtrent, die ook in de koran hun
weerklank vinden, er niet in geslaagd is zo over de aanwezigheid van God in Jezus
Christus te spreken, dat het verwijt van polytheïsme niet had kunnen opkomen. De
christelijke belijdenis over Jezus Christus ondervindt tot vandaag heel wat weerstand,
vooral in de kringen die zich bezig houden met de godsdienstgeschiedenis: ‘de vraag
die het jodendom en de islam aan het christendom stellen luidt: is het christendom
met zijn geloof in de drievuldigheid niet ontrouw aan het geloof in de éne God?’7.
Op een dergelijke retorische vraag kan de theologie natuurlijk gemakkelijk
antwoorden: neen, de christelijke leer is natuurlijk niet polytheïstisch. Maar de vraag
kan ook anders gesteld worden: heeft de ontwikkeling van het christelijke dogma
voor veel mensen, vooral voor joden en mohammedanen, en wellicht ook voor
christenen die zich in de loop van de geschiedenis bij de islam hebben aangesloten,
het geloof in de éne God niet verhuld, bemoeilijkt en belast? Zo gesteld is het niet
eenvoudig die vraag te beantwoorden.

De gevolgen van de geloofsbelijdenis in de eenheid van god in het leven
en het geloof van de mohammedanen
De mohammedaanse geloofsbelijdenis: ‘Er bestaat geen andere god dan de éne god’
heeft een negatieve formulering. Zij is, zoals we hierboven schreven, gericht tegen
andere geloofsbelijdenissen. De eigen-
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lijke betekenis ervan ligt nochtans niet in die tegenstelling, noch in de verwerping
van iets anders. De leer van de koran was zo uitdrukkelijk monotheïstisch omdat ze
de inwoners van Mekka wilde overtuigen van de onontkoombaarheid van het oordeel,
van de onbeperkte macht van de schepper.
Zoals het joods-christelijke is ook het mohammedaanse geloof ervan overtuigd
dat de hele wereld, de geschiedenis van de volkeren en het leven van elke mens in
de hand en in het blikveld ligt van één enkele macht; geen plaats of tijd ligt buiten
haar bereik, kan zich met haar meten. Daarin ligt de kern van elk monotheïstisch
geloof. In psalm 139, 7-12 lezen we:
Hoe zou ik ooit ontkomen aan uw geest
en waarheen vluchten, Gij ziet mij overal.
Beklim ik de hemel, Gij zijt in de hemel
daal ik af in de aarde, daar vind ik U ook
En vlieg ik mee met het morgenrood
tot aan het uiterste strand van de zee,
ook daar zal uw hand mij verder helpen,
ook daar houdt uw machtige hand mij vast.
Of ik nu uitroep: ‘Duisternis, bedek mij,
laat het nacht worden om mijn heen’,
voor U bestaat er geen duisternis,
voor U is de nacht even licht als de dag,
de duisternis even stralend als het licht8.

Hetzelfde leert de koran: ‘Van God is het oosten en het westen. Waarheen jullie je
dus ook wenden daar is Gods aangezicht. God is werkelijk alomvattend en wetend’
(soerat 2,115). De werkelijkheid wordt niet bepaald door grenzen of scheiding, door
tegenstelling of twist, ze krijgt haar bestaan in een allesomvattende orde toegewezen
door de eenheid van één wil.
In die zin luidt het beroemde ‘troonvers’ van soerat 2 dat voor de mohammedanen
een van de bekendste verzen is van de hele koran:
God, er is geen god dan Hij, de levende, de standvastige. Sluimer noch
slaap overmant Hem. Hem behoort wat in de hemelen en wat op de aarde
is. Wie is het die zonder Zijn toestemming bij Hem zou kunnen
bemiddelen? Hij weet wat vóór hen is en wat achter hen is en zij bevatten
niets van Zijn kennis, behalve dan wat Hij wil. Zijn troon strekt zich uit
over de hemelen en de aarde en het valt Hem niet zwaar beide in stand te
houden. Hij is de verhevene, de geweldige (soerat 2,255).
In overeenstemming hiermee verbindt soerat 3,18 het geloof in de ene God met het
vertrouwen dat dank zij hem sociale gerechtigheid heerst
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in de wereld: ‘Hij is handhaver van de gerechtigheid. Er is geen god dan Hij, de
machtige, de wijze’.
Zo bezit het monotheïstische geloof van de islam tevens een eminente politieke
dimensie. Het is een uitdrukking van de vaste wil de eenheid tot stand te brengen en
te bewaren, en tenslotte de hele mensheid samen te brengen. Goethe drukte
Mohammeds invloed kort als volgt uit: ‘Nur durch den Begriff des Einen / hat er alle
Welt bezwungen’9. In het islamitische grondwoord ‘at-tawhid’ (de vereniging) zijn
de verwijzing naar god en naar de gemeenschap onscheidbaar met elkaar verbonden.
Zij die nog iemand anders plaatsen naast God, hechten belang aan de
particularismen van hun afzonderlijke groepen; ze willen niet het éne huis van de
vrede maar de verdeeldheid.
Veel van de mensen van het boek zouden, nadat jullie tot geloof gekomen
zijn, jullie graag weer ongelovig willen maken, omdat ze afgunstig
geworden zijn, nadat voor hen de waarheid duidelijk was geworden, (soerat
2,109) En zij zeiden: ‘Alleen de joden en de christenen zullen het paradijs
binnengaan’. Dat zijn hun wensen! Zeg: ‘Levert jullie bewijs maar, als
jullie gelijk hebben’. (...) De joden zeggen: ‘de Christenen baseren zich
op niets’ en de christenen zeggen: ‘De joden baseren zich op niets’. En
toch lezen zij het boek voor. Zo zeggen ook zij die niet weten hetzelfde
als zij. God zal dus op de opstandingsdag tussen hen oordelen over dat
waarover zij het oneens waren (soerat 2,111-113).
God wil de eenheid onder de mensen ‘Maar zij splitsten zich onderling op in groepen;
elke partij was blij over wat zij hadden. Laat hen nog maar enige tijd in hun waan’
(soerat 23,53-54).
De koran hecht groot belang aan de ene moslemitische geloofsgemeenschap, de
‘Umma’ die aan de ene God beantwoordt en waarin de verdeeldheid onder de mensen
opgeheven zou moeten zijn:
En houdt samen vast aan Gods band en splitst jullie niet op in groepen.
Denkt aan Gods genade aan jullie toen jullie vijanden waren en Hij jullie
harten tot elkaar bracht en jullie door Zijn genade broeders werden; toen
jullie op de rand van de groeve van het vuur waren en Hij jullie ervan
redde. Zo maakt God voor jullie zijn tekenen duidelijk. (...) Weest niet
zoals zij die zich in groepen opsplitsten en van mening verschilden nadat
de duidelijke bewijzen tot hen waren gekomen. Zij zijn het voor wie er
een geweldige bestraffing is (soerat 3,103-105).
Het is voor de moslims een groot trauma dat kort na de dood van de profeet ook
onder hen onenigheid ontstond en dat ze nog steeds verdeeld zijn. Tegenwoordig
wordt dit graag vergoelijkt met verwijzing naar allerhande politieke, culturele en
religieuze revivalbewegingen, maar met heimwee denken ze steeds terug aan het
begin te Mekka en te Medina. Reeds in de eerste biografie van de 8e eeuw wordt
van

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

972
de profeet gezegd dat hij kort voor zijn dood over het kerkhof wandelde en uitriep:
‘Vrede zij u, gij doden! Verheugt u dat ge niet meer zijt bij de levenden! Als flarden
van duistere nacht naderen de moeilijkheden (latere vertalingen schrijven:
burgeroorlogen, onenigheid) de ene al erger dan de andere’10. Volgens de
moslemitische overtuiging schrijft het geloof in de ene god voor dat men ook in
louter aardse zaken één welbepaald gezag erkent. Uit de geloofsbelijdenis ‘Het
oordeel komt alleen God toe’ (soerat 6,57) volgt op religieus-politiek gebied:
Jullie die geloven! Gehoorzaamt aan God en gehoorzaamt de gezant en
de gezagsdragers uit jullie midden. Als jullie met elkaar twisten, legt het
dan voor aan God en de gezant, als jullie in God en de laatste dag geloven;
dat is beter voor jullie en een mooiere afsluiting (soerat 4,59).
Wegens zijn radicaal monotheïsme kan de islam ook geen vrede nemen met de
moderne opvattingen omtrent een seculiere wereld, met het religieus pluralisme of
met de scheiding tussen kerk en staat. ‘Secularisatie’ is in de islamitische wereld een
vernietigend scheldwoord aan het adres van het decadente westen, waarin het
christendom zijn leidinggevende rol verloor en de gemeenschap prijsgaf aan moreel
verderf11. Wie gelooft dat er een god is aan wie alles ondergeschikt is, zal geen enkel
domein van het leven aan de goddelijke wil onttrekken. De zin uit de koran: ‘God
heeft de heerschappij over de hemelen en de aarde’ (soerat 9,116) heeft, zoals het
onzevader, een eschatologische betekenis: God zal zijn heerschappij uitoefenen.
Maar in de koran wordt hiermee veel meer dan in het Nieuwe Testament, aanspraak
gemaakt op de hele binnenwereldse werkelijkheid.
Door de belijdenis van gods absolute uniciteit onttrekt men god echter tegelijk
aan elke aardse werkelijkheid. Hij geeft zijn voorschriften aan de wereld, maar deelt
niet zichzelf mee, want niets in deze wereld kan met hem in relatie treden, niets kan
met hem vergeleken worden. ‘Houd jij afgodsbeelden voor goden? Ik zie dat jij en
jouw volk in duidelijke dwaling verkeren’ (soerat 6,74). Elke godsopenbaring biedt
ons slechts woorden over hem; ze zijn voor ons een houvast, maar we weten niet hoe
we ze op god moeten toepassen. Daarom kan de islamitische theologie bezwerend
zeggen: ‘Denkt na over alles, maar niet over het wezen van god’12. Over de draagwijdte
van een religieuze taal werden in de islamitische theologie altijd hevige discussies
gevoerd.
De radicaal éne god is tevens de absoluut verborgene. Hij is ons nabij, maar we
hebben geen toegang tot hem. Alleen wie nog iets of
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iemand naast hem plaatst, meent dat het mogelijk is tot hem door te dringen. Daarom
legt de koran er de nadruk op: ‘Als er naast Hem andere goden zouden zijn, zoals
zij zeggen, dan zouden ze zich een weg naar de Heer van de troon zoeken’ (soerat
17,42). Maar die weg is niet toegankelijk.
Daarom mag men nochtans niet beweren, zoals in christelijke kringen soms gebeurt,
dat de god van de islam ‘een starre, onbeweeglijke, eenzame god is’, en de god van
de bijbel ‘een god die in liefdevolle gemeenschap leeft’13 of, dat men buiten het geloof
in de drievuldigheid god wel als ‘een zeer eenzaam wezen’ moet beschouwen ‘dat
als “partner” de wereld nodig heeft maar daardoor ook aan goddelijkheid inboet’14.
Zo een alternatief is veel te grof. Ook volgens de koran is god ‘barmhartig en
liefdevol’ (soerat 11,90); hij draagt zorg voor de gelovigen ‘die Hij bemint en die
Hem beminnen’ (soerat 5,54). Volgens de islamitische overtuiging heft dit echter
niet de afstand tussen god en mens, tussen schepper en schepsel, op in een omvattende
gemeenschap. In geen geval wordt God daardoor afhankelijk van de mensen.
Het geloof in de eenheid en de uniciteit van God is derhalve voor de islam de
grondvoorwaarde en de toetssteen van -het ware geloof, zowel van zijn theologische
en geestelijke betekenis als van zijn politieke implicaties. Alle menselijke fouten
kunnen rekenen op gods barmhartigheid, maar niet de verwerping van dit geloofspunt.
‘God vergeeft het niet als men aan Hem metgezellen toevoegt, maar afgezien daarvan
vergeeft Hij aan wie Hij wil. Wie aan God metgezellen toevoegt, die heeft een
geweldige zonde verzonnen’ (soerat 4,48). Volgens onze christelijke manier van
spreken is dit ‘de zonde tegen de H. Geest’, waarvan het evangelie zegt: ‘maar de
lastering van de Geest zal niet vergeven worden’ (Mt 12,31).

Het christelijke geloof in god en het monotheisme van de islam
Wat de verhouding van het christelijke en het moslemitische geloof in God betreft,
blijkt uit wat voorafgaat, dat de opvatting van de drievuldigheid van God en het
godszoonschap van Jezus die de koran verwerpt, niet strookt met die van de
christenen. In de koran vindt men geen spoor van wat christenen verstaan onder een
drieëne god. Anderzijds bleek ook dat de leer van de koran de christelijke leer van
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de drieëne God principieel uitsluit. Een gulden middenweg ligt derhalve niet in het
verschiet.
Dit belet niet dat men de vraag kan en zelfs moet stellen of hoe men het christelijke
geloof t.o.v. het islamitische monotheïsme op een verstaanbare wijze kan verwoorden.
Dit is niet alleen van belang voor de dialoog tussen die twee godsdiensten, maar ook
voor het christelijk zelfverstaan t.o.v. de islam. Drie gezichtspunten zijn hierbij van
belang. Ze omvatten niet de hele triniteitstheologie, maar moeten dwingend ter sprake
worden gebracht in verband met de islam. Misschien kunnen ze ons zelfs helpen een
taal te gaan spreken waarin we God verstaan.
1. Op basis van de getuigenissen uit het Nieuwe Testament belijden de christenen
dat ze zonder beperking in het geloof van Israël willen delen. ‘Niemand is goed dan
God alleen’ is een woord van Jezus (Mc 10,18 en Lc 18,19). ‘Er is slechts één God’
schrijft Paulus in twee van zijn brieven (Rom 3,30; Gal 3,20). ‘Gij gelooft dat er
slechts één God is? Uitstekend, ge hebt gelijk’ lezen we in Jakobus’ brief (2,19), een
tamelijk oud geschrift van het Nieuwe Testament. Wat christenen verder hieromtrent
ooit nog mogen zeggen, het mag niet tegen deze grondstelling ingaan die ze van het
joodse geloof hebben overgenomen. Het centrale bijbelse woord ‘Luister Israël,
Jahwe is onze God, Jahwe alleen!’ werd door Jezus herhaald toen een der
schriftgeleerden hem vroeg: ‘Wat is het allereerste gebod?’ Jezus antwoordde: ‘Het
eerste is: “Hoor, Israël!’, De Heer onze God is de enige Heer’ (Mc 12,28 e.v.).
2. Dat God zich openbaart betekent volgens het bijbelse geloof: Hij deelt zich aan
ons mee. Volgens de bijbel geeft God de mensen niet alleen voorschriften. Hij spreekt
niet alleen tot hen, maar gaat zelf naar hen toe, opdat ze met Hem in gemeenschap
zouden leven. Hij wil derhalve niet alleen gemeenschap stichten onder de mensen,
maar samen met hen. Zo vergelijkt de profeet Hosea de relatie tussen Israël en God
met een huwelijksrelatie en laat hij God tot zijn volk zeggen: ‘Ik... neem u als mijn
bruid, voor altijd, als mijn bruid, in recht en gerechtigheid, in goedheid en erbarming,
als mijn bruid in onverbrekelijke trouw: dan zult gij Jahwe leren kennen (2,21 e.v.).
En bij de profeet Jeremia waarschuwt God zijn volk met de volgende woorden: ‘Ik
denk terug aan de trouw van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidstijd; hoe gij mij
zijt gevolgd in de woestijn (2,2).
Zo ziet de christelijke theologie ook de genade niet als een loutere
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hulp, begeleiding of redding door God, maar als de aanwezigheid van God zelf: Hij
laat de mensen delen in zijn eigen wezen en leven (2 Petr 1,4). Volgens Paulus leeft
het christelijk geloof vanuit de verwachting dat op het einde ‘God alles in alles zal
zijn’ (1 Kor 15,28). De weg die de mensen gaan leidt bijgevolg niet alleen naar de
gemeenschap van de gelovigen, maar tevens over deze weg heen naar God zelf. (In
de islam vindt men deze gedachte terug bij mystici en bij de van hen uitgaande
vroomheidsbeweging die doordrongen is van een allesomvattende aanwezigheid
Gods).
Vanuit dit perspectief ligt het voor de hand dat de bijbel God ook met de meer
vertrouwelijke term ‘vader’ kan noemen, niet alleen met betrekking tot Jezus van
Nazareth, maar ook tot het Israëlische volk en zijn koningen, zoals David en Salomon.
Allen kunnen ze ‘zonen’ van God genoemd worden. In die zin spreekt ook Paulus
over Jezus als ‘de eerstgeborene onder vele broeders’ (Rom 8,29); in gemeenschap
met hem zijn ze dus allen ‘Kinderen van God’. Zo sluit het taalgebruik van Paulus
ook nauw aan bij dat van Jezus die God aansprak met de titel ‘Vader’ en er het
familiaire ‘Abba’ aan toevoegde. Hij spoorde zijn leerlingen zelfs aan ook zo te
bidden en in de bergrede zei hij tot zijn toehoorders: ‘Bemint uw vijanden en bidt
voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel’
(Mt 5,44 e.v.). Om aan te tonen dat God evenwel met niemand vergeleken kan
worden, leerde Jezus: ‘En noemt niemand van u op aarde uw vader; gij hebt maar
één vader, de hemelse’ (Mt 23,9). Zo is het bijbelse woordgebruik van ‘vader’ en
‘kinderen’ duidelijk te onderscheiden van aardse verhoudingen die gebaseerd zijn
op geslachtelijke en biologische afstamming.
Soms wordt dit ook door islamitische theologen zo gezien, maar zij houden het
dan de christenen eerder apologetisch voor, omdat ze klaarblijkelijk veronderstellen
dat deze, gezien de geschiedenis van het dogma, zich bij zo een overdrachtelijke
interpretatie niet kunnen aansluiten15. Hieromtrent zou men nochtans tot een
verstrekkende overeenkomst moeten kunnen komen, vooral omdat ook islamieten
er reeds op gewezen hebben dat de koran niet zo ver afstaat van de bijbelse benaming
‘vader’ voor God, vermits hij god steeds de ‘Barmhartige en medelijdende’ noemt16.
Toch zijn op dit punt de verschillen in het religieuze taalgebruik theologisch en
spiritueel zo groot dat het nog niet mogelijk is met de katholieke catechismus voor
volwassenen te zeggen: ‘Het geloof in de ene, almachtige Vader is hetzelfde voor
christenen en joden, en enigszins ook voor de moslims’17.
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3. Volgens het bijbels geloof laat God zijn nabijheid kennen in zijn liefde voor de
mensen. Nergens in de evangelies zegt Jezus dat hij ‘God’ is; maar diegene die zagen
hoe hij voor hen opkwam, hoe hij leerde, met hen samen leefde en tenslotte gestorven
is aan het kruis, hebben in hem Gods liefde, nabijheid en openbaring erkend. De
mens Jezus werd voor hen een vindplaats die hen deed zeggen: we hebben ervaren
dat God met ons is. Dat maakt vooral het Johannesevangelie duidelijk, dat in zijn
manier om over Jezus te spreken het verst gaat. Waar Jezus zich aanvankelijk biddend
tot de ‘enige ware God’ richt, is hij zelf namelijk niet ‘God’ maar de ‘gezondene’
(17,3); God staat tegenover hem als de Andere. Een leerling spreekt in hetzelfde
evangelie zijn geloof uit en richt zich tot Jezus met de woorden: ‘Mijn Heer en mijn
God’ (20,28). Hiermee wordt het voorafgaande gebed van Jezus niet ongedaan
gemaakt maar vervuld: mensen erkennen door en in hun medemens Jezus ‘de ene
ware God’.
In de christelijke theologie zijn de gods-leer en de antropologie nauw met elkaar
verbonden: om over God te kunnen spreken moet men de mens in het blikveld hebben.
Het ene perspectief verkrijgt men niet zonder het andere; beide verhelderen ze elkaar.
In de islamitische theologie bestaat zo een samenhang niet; die is er alleen op bedacht
gods wil te kennen, niet hemzelf - en zeker niet via het menselijk zelfverstaan. Als
men dit onderscheid verwaarloost, kan de theologie een onoverkomelijke hindernis
zijn voor de dialoog.
Voor de ingewikkelde verhouding tussen christendom en islam zou het reeds een
winstpunt zijn als men zou duidelijk maken, dat het christelijke geloof in de
drievuldigheid niets te maken heeft met de getallen één en drie en dat het er evenmin
om gaat (zoals de islamitische apologetiek dikwijls schijnt aan te nemen) dat Jezus
een mens was - dit zou voor iedereen toch vanzelfsprekend moeten zijn - maar wel
dat men volgens het christelijk geloof in een mens het teken van God, Zijn taal, en
Zijn aanwezigheid kan ervaren. Eens zover, zal echter ook ‘de tegenstelling tussen
de eschatologische aanspraak van Jezus enerzijds (met de christelijke theologie en
triniteitsleer als gevolg) en de profetie van Mohammed anderzijds (met de
onovertrefbaarheid van de koran als gevolg)’18 des te duidelijker naar voren treden.
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De roep om identiteit en het verlangen naar gemeenschap
Serge Latouche
Na de dekolonisatie van de jaren zestig zag het er naar uit dat het ‘volkenrecht’
eindelijk in grote mate verwezenlijkt was. De Nieuwe Internationale Economische
Orde, die door de UNO op 1 mei 1974 unaniem was uitgeroepen, bezegelde de nieuwe
harmonie onder de naties. Oude staten en jonge naties zouden samenwerken om
armoede en ziekte uit te roeien, om de levensstandaard te verhogen en de ontwikkeling
tot stand te brengen.
Dit leek wel de bekroning van een evolutie die begon met het Handvest van de
Verenigde Naties - om niet terug te gaan tot de Verlichting - en met het programma
door President Truman aangekondigd in zijn boodschap aan het Congres op 24 juni
1949. Voorspoed, rechtvaardigheid en vrede zullen eindelijk heersen over heel de
wereld, de verlangens van allen en ieder worden vervuld.
Toch waren de jaren '70 en '80 gekenmerkt door onlusten van een totale nieuwe
aard. De secessies van Katanga in Zaïre in 1960 en van Biafra in Nigeria in 1967
waren niet de laatste stuiptrekkingen van het koloniale regime, maar de voortekenen
van het uiteenbarsten van de nieuwe staten. Na bloedige rellen scheurt Bangladesh
zich in 1977 af van Pakistan. Gedurende de jaren '80 werden in de Derde Wereld
etnische of religieuze confrontaties verder uitgevochten en nog uitgebreid: de opstand
van de Tamils in Sri Lanka, terroristische agitaties van de Sikhs in de Punjab,
aanhoudende rellen in Kasjmir en Sind, bloedige wrijvingen in Burundi, aan de grens
tussen Mauretanië en Senegal, enz. In het begin van de jaren '90 zijn er overal haarden
van burgeroorlog: in Ethiopië met Eritrea, Tigre en Ogaden, in de Filippijnen met
de mohammedanen, in Marokko met de Saharawi's,
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om nog maar te zwijgen van de oorlogen, de min of meer vergeten conflicten en de
geheime volkerenmoorden in alle continenten: de Karen van Birma, de Senegalezen
van Casamenee, de inwoners van Timor, de zwarte animisten van Zuid-Soedan, de
Papoea's van Irian Jaya, de Yanomamö van het Amazone-gebied... De eindeloze
burgeroorlog in Libanon staat in die context voor het Westen allicht model.
Terzelfdertijd worden de oude staten geconfronteerd met steeds hernieuwde, soms
reeds duizend jaar oude (Koerden en Armeniërs) of honderd jaar oude (Québec)
‘nationale’ eisen en met het opkomen van regionalismen (Basken verzetten zich
tegen de Spaanse staat, Corsicanen tegen de Franse, enz.). Sinds 1988 kennen de
USSR en de landen van Oost-Europa op hun beurt een herhaling van de
‘balkanisering’. Met het verval van het Sovjetische imperialisme gaat een nationale
emancipatie gepaard. De Baltische staten emanciperen zich en eisen
onafhankelijkheid. De Centraalaziatische republieken zijn volop in beroering. Overal
komen de ‘minoriteits’-problemen voor het eerst of opnieuw aan de orde van de dag:
de Hongaren in Roemenië, de Kirgiezen in Oezbekistan, Russische ‘kolonisten’ in
de vazalstaten... Overal zijn centrifugale krachten aan het werk: Slovaakse
autonomisten, Albanezen van Kossovo, Slovenen en Kroaten, enz. De hele wereldorde
begint barsten en scheuren te vertonen.
Hoe verschillend die gebeurtenissen ook mogen zijn, alle gaan ze terug op etnische,
culturele, raciale, religieuze identiteitsaanspraken en alle gaan ze uit van
‘gemeenschappen’ die zich benadeeld voelen in de nieuwe of oude nationale staten.
De wederopleving van de gemeenschapsverzuchtingen is een ingewikkeld en
paradoxaal fenomeen. Zij is het gevolg van een hele reeks oorzaken die men overal
kan herkennen maar die zich, al naar gelang de omstandigheden, op zeer verschillende
wijzen manifesteren.

De oorzaken van de algemene verwarring
De nationale staat, waarvan men de verdwijning in het begin van de eeuw had
aangekondigd en waarvan men dacht dat hij op het slagveld van de Marne gesneuveld
was, kende na de Tweede Wereldoorlog een verrassende heropleving. Hij dankt zijn
nieuwe jeugd niet zozeer aan een heropleving van patriottische en democratische
idealen, als wel aan de unieke groei van de nationale economieën. Het
staatsburgerschap krijgt een economische inhoud. Hetzelfde geldt voor de nieuwe
onafhankelijke naties die streven naar ontwikkeling. De Nieuwe
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Internationale Orde wordt door de Verenigde Naties officieel ‘economisch’ genoemd.
De materiële vooruitgang van elke staat wordt beschouwd als het cement van de
wereldpolitiek. De evidente mislukking van die economische aspiraties zal zwaar
doorwegen in het falen van dit project. De affirmatie van een eigen identiteit, die de
roep om een Nieuwe Internationale Economische Orde hol doet klinken, heeft drie
oorzaken: de paradox van het nationaliteitenprincipe, de mislukking van de
ontwikkeling, het ‘transnationale’ karakter van de economie.
De moderne staat en het systeem van nationale staten zijn kunstmatig tot stand
gekomen; ze zijn niet gegroeid op hun natuurlijke voedingsbodem, de Europese
geschiedenis. Het zelfbestemmingsrecht waarop de Verenigde Naties gebaseerd zijn,
leidt tot de vernietiging zelf van die vereniging wegens de vaagheid van het begrip
volk. Een volk kan zichzelf inderdaad niet bepalen tenzij op grond van het subjectieve
gevoel van saamhorigheid. Elke groep van mensen die een eenheid vormen op grond
van hun taal, godsdienst, grondgebied, gewoonten... kan aanspraak maken op de
benaming ‘volk’ en eisen dat zij als een staat erkend wordt, wat de voorwaarde is
om als rechtssubject in de internationale gemeenschap erkend te worden.
Onvermijdelijk loopt dit uit op nationalistische excessen, op tribale twisten, of op
de twee samen.
Particularistische eisen doen zich gelden als nationale eisen en leiden naar
schijnstaten, waarin de burgers niet tot een gemeenschap hebben kunnen
samengroeien. Vanuit dit standpunt is er een duidelijk onderscheid tussen oude naties,
die ooit eens een staat zijn geweest, zoals de Baltische staten, en minderheden die
naar onafhankelijkheid streven. Maar dit onderscheid is gering m.b.t. het
ontbindingsproces van de nationaal staatkundige orde en de gevolgen ervan.
Het individualisme dat de hedendaagse maatschappij aantast en de mundialisering
van de economie doen de historisch samengegroeide gemeenschappen uiteenbrokkelen
tot steeds kleinere splintergroepen. Die onafwendbare tendens kan alleen ingedijkt
worden door de gesanctioneerde unie van de reeds erkende staten die met alle
middelen probeert te beletten dat nog andere leden opgenomen worden in het gesloten
clubje van de Verenigde Naties. Elke stam, clan of kliek kan zich op zijn eigenheid
beroepen als enige legitimatie van zijn sociale identiteit. Het eiland Nauru in de Grote
Oceaan met zijn 7.000 inwoners is een staat, ofschoon de internationale luchthaven
de helft van zijn oppervlakte inneemt.
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Het legalisme van de internationale instellingen kan de ontketening van de centrifugale
krachten niet beletten. Alleen de economische ontwikkeling kan het bestaan van deze
historische identiteiten binnen de grenzen van de op het Westen geörienteerde
imitatiestaten doen vergeten. Nationale entiteiten die bestaan uit heterogene elementen
barsten uiteen bij gebrek aan een gemeenschappelijk project dat de geesten
mobiliseert.
Het geloof in de universele welvaart is het sprookje geweest van de moderne tijd.
De ongehoorde groei in de ‘dertig glorieuze jaren’ (1945-1975) in het Westen leek
het bewijs te leveren dat ontwikkeling voor iedereen is weggelegd. De jonge naties
werden op die mythe opgericht. Na de eerste twee ontwikkelingsdecennia
(1960-1980), zoals de UNO ze heeft genoemd, veroorzaakte de duidelijke mislukking
van de meeste industriële projecten een devaluatie van de ‘moderne’ waarden
(individualisme, economisme). Geconfronteerd met deze falliete westerse droom,
koesteren de volkeren die veroordeeld zijn om tweederangs wereldburgers te worden,
heimwee naar hun verloren zelfbewustzijn. De volkeren van de Derde Wereld hadden
immers geen statuut omdat ze een nationale staat waren, maar omdat ze deel
uitmaakten van een ‘gemeenschap’, geïntegreerd in complexe gehelen met
verschillende culturen.
Het Ottomaanse Rijk is het duidelijkste en bekendste voorbeeld van deze
‘patrimoniale staten’, zoals Max Weber ze noemde. De loyaliteit aan de prins en zijn
dynastie bood een zekere lokale autonomie. De zware, corrupte centrale administratie
bleef beperkt tot bepaalde domeinen (belastingen, recrutering van troepen,
buitenlandse politiek), terwijl elke gemeenschap zijn eigen belangen behartigde en
elkeen geoordeeld werd volgens eigen recht. Een dergelijk systeem trof men aan in
Perzië, China, Indië en zelfs in Afrikaanse koninkrijken. De mislukte modernisering
van de Derde Wereld gaat gepaard met een verwerping van het Westen en een
terugkeer naar de verloren culturele wortels. Eenzelfde mislukking, dit keer een
geleide en socialistische ontwikkeling die gepaard ging met Sovjetische
onderdrukking, leidt in Oost-Europa op paradoxale wijze tot de terugvordering van
een ‘westerse’ culturele identiteit en van een moderne markteconomie. Zowel het
liberale als het socialistische Westen zijn er niet in geslaagd een cultuur van de
wetenschap, van de techniek en van de industrialisatie voort te brengen, die de
volkeren nieuw leven gaf, vrijheid, gelijk verdeelde welvaart en rechten. Diegenen
die zich bedrogen voelen door het socialisme eisen de beloofde rijkdom op en me-
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nen die te zullen krijgen binnen de wereldeconomie dank zij hun nationale vrijheid,
anderen eisen hun verloren gegane saamhorigheid op en hopen ze terug te vinden in
het herstel van een gemeenschap die onafhankelijk is van de rest van de wereld of
er zelfs in oppositie mee staat.
De transnationale economie, die het natuurlijke gevolg is van de wereldmarkt,
breidde zich sterk uit in de jaren '70. Ze zette de naties die nog de ambitie koesterden
een solidaire economie op te bouwen, schaakmat. Ten tijde van het Fordisme en de
daarmee samengaande crisis, konden de lokale en regionale economieën zich nog
handhaven en zich zelfs nog verder ontplooien in het multinationale netwerk van de
om zich heengrijpende technopolis.
De ‘niet-wasps’ (White, Anglo-Saxon Protestant) slaan nu terug. De onbetwiste
economische superioriteit van de ‘puriteinen’ in de 19e eeuw, om redenen die door
Max Weber meesterlijk ontleed werden, wordt tegenwoordig aangetast. Zelfs in de
VS boeken de Spaanse katholieke minderheden vooruitgang ten nadele van de ‘wasps’.
In de huidige mundiale context kan men niet meer als geïsoleerde groep winsten
maken. Soldariteit en verstandhouding zijn in een holistische cultuur onmisbare
troeven om te kunnen concurreren. Wegens de nieuwe technologieën, de koppeling
van de markten en de snelle communicatiemiddelen zijn de doorsnee nationale
dimensies niet meer aangepast. Ze zijn te klein en tevens te groot: te klein om de
grote continentale en wereldproblemen van economie, pollutie, informatie en
verdediging op te lossen; te groot om te zorgen voor de noden van elke dag. Als de
lokale behoeften beperkt zijn of samenvallen met de nationale kan de mundialisering
een nationalistische opflakkering te weeg brengen. De economische mundialisering
verbreekt bepaalde evenwichten, verstoort verworvenheden, bedreigt bestaande
winsten en inkomsten. Door op zichzelf terug te plooien probeert de natie zich dan
te beschermen. Overigens wordt deze nationalistische reflex door dezelfde factoren
teweeggebracht als de ‘anti-nationale’ identiteitseisen van diverse groepen. Beide
bewegingen zijn een reactie tegen de wereldomvattende standardisatie en tegen de
invasie van een vervreemdende uniforme cultuur.
De mundialisering is niet alleen economisch; via de media en de wereldomvattende
technologie beroert ze alle aspecten van het leven. Het is dus een geheel van
complementaire en gemakkelijk identificeerbare oorzaken met uiteenlopende gevolgen
die zich enten op het disparate netwerk van gemeenschappen in deze wereld.
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De terugkeer van gemeenschapsvormen
De defensieve reacties op de mislukking van de ontwikkeling, de affirmatie van de
eigen identiteit, de weerstand tegen de algemene homogenisatie nemen allerlei vormen
aan: min of meer agressieve of min of meer creatieve en originele.
Het politieke spel, dat het Westen met wisselend succes in de wereld ingevoerd
heeft, is er door vertroebeld. De communautaire eisen komen nu eens van ‘rechts’,
dan weer van ‘links’. In de oude democratieën staat de ‘nationale’ identiteit zelf op
het spel. Nieuwe ‘rechtse’ of nieuwe ‘linkse’ democratieën dragen ze in hun vaandel.
Intriganten brengen de oude verlangens weer naar voren in duidelijk neofascistische
projecten. Niets is nog zoals vroeger; alles raakte verward met de opkomst van het
nieuwe, veelvormige monster dat de culturele identiteit is.
In de reacties hierop kan men drie types herkennen, die in feite dikwijls met elkaar
verstrengeld zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden: het fundamentalistisch project,
de nationalistische affirmatie, de nieuwe clanvorming.
In de maatschappijen die door de industrialisatie en het moderne individualisme
ontwricht werden wordt de verloren gegane identiteit op een agressieve wijze opnieuw
geaffirmeerd. De godsdienst wordt de basis van de nieuwe opbouw van de
gemeenschap. Hij heeft als taak de sociale verbondenheid te verzekeren. Toch gaat
het hierbij niet om een terugkeer naar oude religieuze tradities of naar vroegere
gemeenschapsvormen. Dat is zelfs niet het geval in islamitische landen waar het
heimwee naar een glorierijk verleden de verbeelding van de massa's sterk aanspreekt.
Het volksgeloof op het platteland is doortrokken van bijgeloof, riten en lokale
praktijken die niets te maken hebben met de koran. In de islamitische landen was de
traditionele gemeenschap gekenmerkt door een complexe vermenging van
gemeenschapsgevoel en particularismen. De culturele identiteit werd hierdoor
versnipperd. De fundamentalistische bewegingen zijn het meest actief in de steden
en de sloppenwijken van de landen waar de traditie het meest te lijden had onder de
industrialisatie: in het Iran van de witte revolutie en in het socialistische Algerië. De
godsdienst die de frustraties bundelt van hen die uitgesloten zijn van de vernieuwingen
en die zich bedrogen voelen door de moderne projecten van Nasser, Baath of het
Arabisch socialisme, is een abstract, streng, universalistisch geloof. Alle islamitische
fundamentalismen,
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zoals hun hindoeïstische equivalenten en enigszins ook de christelijke integristen,
liggen in de lijn van een religieus neo-populisme met vage maatschappelijke
voorstellingen. Ze leren de sociale gelijkheid, klagen de ‘corruptie’ van de leiders
aan en wenden de godsdienst aan voor politieke doeleinden. Deze anti-westerse
bewegingen passen zich meestal aan aan de technologie en de markt-economie
(modernisering zonder modernisme). Het gevaar van een totalitaire ontsporing, dat
van dergelijke demagogische en theocratische bewegingen uitgaat, is niet denkbeeldig.
In de maatschappijen waar de regeringen die modernistische projecten invoeren,
vervreemd zijn van de lokale bevolking, nemen de reacties tegenover de mislukking
van de ontwikkeling en van de universele gelijkschakeling de vorm aan van meer
traditionele ‘nationalistische’ eisen. Etnische, linguïstische, historische, kortom
culturele particularismen liggen aan de basis van de autonomie. De eisen van de
Koerden, de Tamils, de Algerijnse Berbers, de Spaanse Basken en de Balten zijn van
die aard.
De neergang van het Sovjetisch imperialisme gaat gepaard met een hernieuwd
nationalisme dat zowel de periode 1848-1919 in herinnering brengt als de
dekolonisatie. We maken een duidelijke en krachtige terugkeer mee van de nationale
staat. De fascinatie van dat ideaal is nog steeds even groot, al hebben de oude nationale
staten te kampen met een nationaliteitencrisis en een afkeer voor de politiek.
Bij gebrek aan andere maatschappelijke organisaties blijkt de nationale staat de
enige mogelijke structuur te zijn om het bestaansrecht te affirmeren tegenover de
anderen en tegenover zichzelf. Een dergelijk nationalisme beperkt zich tot homogene
gemeenschappen. Voorlopig groepeert het zowel de verlangens naar identiteit als
naar gemeenschap. Het nationalisme als grondslag van de natie is ongetwijfeld een
even bedrieglijke mythe als de godsdienst. Een identiteit die zich baseert op
revendicaties heeft geen andere inhoud dan de herinnering aan haar afsterven. Er is
een nawijsbaar verband tussen de conflicten met buitenlandse buren of binnenlandse
niet-autochtone groepen, zoals joden, zigeuners of andere minderheden, en de
groeiende ongedifferentieerdheid tussen de individuen. Volgens de analyse van René
Girard bevordert de wereldomvattende uniformering de uitbarsting van mimetische
crisissen1.
Tenslotte bestaat er een meer verborgen heropleving van het gemeenschapsgevoel.
Het scherpst treedt ze daar naar voren waar men het meest uitgesloten is door de
transnationale technisch-economi-
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sche mega-machine, waar de sociale, politieke en economische voordelen van de
moderne wereld zo goed als niet aanwezig zijn. Die marginalen treft men vooral aan
in zwart Afrika, maar ook in Oceanië en bepaalde delen van Latijns-Amerika. Die
anonieme uitgeslotenen van de moderne wereld zijn veroordeeld om weerstand te
bieden aan de pletrol van de uniformering. De massa's die zich verdringen in de
buitenwijken van de steden van de Derde Wereld, hebben geen andere rijkdom dan
hun solidariteit en wederzijdse ondersteuning. De versterking van de traditionele
banden en de vorming van nieuwe netwerken zijn het antwoord op de mislukte
economische, technologische en politieke imitatie. Zo ontstaat een nieuwe sociale
structuur in de sloppenwijken. Hier probeert men niet zozeer door nostalgie zijn
huidige ongelukken te compenseren als wel het leven in al zijn dimensies mogelijk
te maken.
Dit mirakel komt tot stand uit de synthese tussen de verloren traditie en de
ongenaakbare moderniteit. De fusie gebeurt op drie niveaus: op het niveau van de
verbeelding, van de gemeenschap en van de techno-economie.
Op het niveau van de verbeelding komt dit tot uitdrukking in de zogenaamde
syncretistische godsdiensten en de profetische bewegingen die modernistische,
christelijke of islamitische elementen aan de traditionele waarden toevoegen. Die
godsdiensten - kimbangisme en kitawala in het bekken van de Kongo, de
voodoocultussen op de hellingen van Benin, het harrisme, een Papa Nouveau-sekte,
en andere in Ivoorkust - zijn in volle uitbreiding en bereiken alle lagen van de
bevolking en vooral de ontwortelden van de sloppenwijken. Dergelijke godsdiensten
geven een zin aan de nieuwe conflictsituaties waarin de massa's leven en houden de
psychische spanning in toom die de godsdienst van de blanken en het traditionele
animisme niet meer kunnen controleren.
Op het niveau van de gemeenschap werden structuren gevormd die als een nieuwe
stamvorming beschouwd mogen worden. De nieuwe stedelingen organiseren zich
in solidariteitsgroepen die gedeeltelijk de voorouderlijke structuren overnemen en
ze aanpassen aan de nieuwe situatie. Bij de Sereze van Senegal b.v. werden de
stedelijke netwerken (tontines, dahina's, sport-, toneel-, buurtgroepen, enz.)
geïnspireerd door het verwantschapssysteem met zijn clanhoofden. Iedereen maakt
deel uit van meerdere van deze netwerken, gemiddeld vijf tot tien. Deze zelfstandige
organisaties regelen de duizendenéén problemen die dagelijks in sloppenwijken
opduiken: het ophalen van
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huisvuil, het begraven van doden, het organiseren van godsdienstige en culturele
manifestaties, tot het herstellen van clandestien elektriciteits- en wateraftakleidingen
toe. Een dergelijke zich ontwikkelende levensgemeenschap is in niets schatplichtig
aan buitenstaanders of aan deskundigen van de NGO's. Ze is de levende basis van
een informele nieuwe economie.
Op het niveau van de techno-economie zijn de produktie, de verdeling en het
verbruik bijna volledig ingepast in de nieuwe gemeenschapsvorm. Knutselwerk en
‘plantrekkerij’ kunnen leiden tot zelfaangeleerde technische vaardigheden waarvan
een ontwikkelingswerker alleen maar kan dromen. Wie geen ingenieur is kan hier
ingenieus zijn, wie geen aannemer is kan ondernemend zijn en ook een niet-industrieel
kan industrieel zijn. Die manier van werken, waarvan de logica, de aanpak en
organisatie niet in overeenstemming gebracht kunnen worden met het traditionele
kapitalisme en de technische maatschappij, slaagt er wonderwel in om modern afval
te recycleren en de problemen van een marginale gemeenschap op te lossen. Zonder
veel ophef te maken zijn die informele gemeenschappen aldus wellicht bezig de
gemeenschap te herontdekken en zichzelf een meervoudige identiteit te geven. Zo
vullen de drie bovenvermelde antwoorden elkaar aan vanuit een reactie op de moderne
maatschappij en buiten de nationale staatsorde.

Een noodzakelijke synthese
De identiteitsclaim is een recent fenomeen dat het politiek spel der naties en de
wereldorde komt verstoren. Rechts en links, Noord en Zuid, Oost, West en Derde
Wereld, al onze categorieën worden erdoor verstoord. Die sterke heropflakkering
van gemeenschapsverzuchtingen verbaast alle gewoonlijk goed ingelichte milieus,
maar was te voorzien. Het gaat slechts om de terugkeer van wat de moderniteit had
verdrongen. Abstracte ideeën als de mensheid, de formele rechten van de mens, het
marktsysteem en de concurrentie, de instellingen en de naties hebben frustraties en
uitstotingen ontwikkeld in de randgebieden van het Westen en in mindere mate in
het Westen zelf. De mislukking van de moderniteit heeft angstaanjagende gevolgen
nog afgezien van de onrechtvaardige wereldorde naar westers model. We zijn zo
zeer getekend door de mythe van de Rede, dat wij al de fenomenen die de gevestigde
orde van de nationale staat bedreigen als irrationeel bestempelen en als een terugkeer
naar de barbarij en naar
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een onaanvaardbare chaos. Als we evenwel aanvaarden dat die verlangens tot op
zekere hoogte gerechtvaardigd zijn, is het zinloos te hopen dat ze niet vroeg of laat
zullen opduiken en er verder geen rekening mee te houden. De noodzakelijke synthese
van het onvermijdelijke holisme en het gewenste individualisme wordt misschien in
het verborgen tot stand gebracht.
De prijs die voor die synthese - waarvan het succes niet eens op voorhand verzekerd
is - betaald zal moeten worden, kan groot lijken. Maar het heeft ook geen zin de oren
toe te stoppen voor het lawaai en de ogen te sluiten voor wat er in de wereld aan het
gisten is.
Het is wijs, zo zegt men, zich neer te leggen bij wat niet vermeden kan worden2.
Vermits de mens de dwaas is die het drama van de geschiedenis ten tonele voert, is
het goed dat hij, nu er nog tijd is, op zoek gaat naar een bevredigende inhoud voor
dat drama.

Eindnoten:
1 René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, Grasset, Paris, 1978, p. 463.
2 ‘In staatszaken is het vaak wijs goed te keuren wat niet belet kan worden’, Kardinaal Richelieu,
Maximes, Wittmann, Paris, 1944, p. 18.
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Reis naar Zonderdonk
John S. King
De waarheden van objectieve buitenstaanders zijn zeer verhelderend
voor vooringenomen insiders.
György Konrad

I
Vlaanderen. Het beroemde mistige, poëtische landschap zoals dat door Bruegel
geschilderd werd, is grotendeels verdwenen. In de plaats daarvan rijen huizen. De
stijlen ervan zijn eclectisch, maar het kleine uniforme rijtjeshuis wordt gaandeweg
afgebroken en vervangen door een groter. De bebouwing strekt zich haast zonder
onderbreking uit van Hasselt tot Oostende. Meer en meer treedt er een neutrale stijl
naar voren: een breed uitgemeten modern huis, een grote tuin, een keurig geknipte
gazon, coniferen en heesters. De grote ramen zitten altijd achter witte ondoorzichtige
gordijnen: het soort gaas waarmee expressionistische dansers zich uitdosten wanneer
zij een of ander abstract concept wilden uitbeelden. De wortels van deze vorm van
wonen liggen in het Germaanse ideaal van orde. Het effect is dat van een geordende
privacy, maar de visuele indruk die van een mausoleum. Het huis wordt een soort
van langwerpige grafzerk, een grote languitgerekte doos die in een stille tuin neergezet
wordt en die doet denken aan een modern crematorium. Het is de ultieme manifestatie
van het individualisme, een droom die tastbaar geworden is. Een anticipatie van ons
aller onafwendbare eindtoestand: de individuele dood.
Een zichzelf respecterende Vlaming kan niet leven op een oppervlakte kleiner dan
100 m2. Voor een echtpaar moet je die oppervlakte verdubbelen en dan tel je de
kinderen niet eens mee. Een Vlaams architect, die een huis van 240 m2 had ontworpen
voor een echtpaar
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met twee kleine kinderen, vertelde me eens dat hij te horen kreeg dat hij niet genoeg
plaats had voorzien voor kleerkasten. Vlamingen schijnen een eindeloze zucht naar
ruimte te hebben. Maar de exploratie van het wilde onbekende of verre horizonten
is niets voor hen. Het verlangen is instinctief, en verbindt het huis met een hang naar
privacy. Indentiteit wordt op die manier onlosmakelijk verbonden met territorium,
de zin voor het particuliere waardoor het ik zich onderscheidt, wordt verward met
‘privé-ruimte’.

II
In een wereld waarin over andere landen alleen maar in clichés wordt gesproken,
wordt België vaak vergeleken met een epicurische ervaring: bier, chocolade, eten,
frieten op iedere hoek van de straat. In een Engels boek over België lees ik voor de
zoveelste keer: ‘Een Belg vindt dat lekker eten een van de werkelijk belangrijke
dingen in het leven is - en wie zou hem willen tegenspreken? (...) Hij houdt van zijn
beroep of werk, maar even ijverig geniet hij van zijn vrije tijd en viert hij feest’. Hoe
reëel ook, het beeld is niet meer dan een vertederende beschrijving van hoe het leven
en de traditie aanmodderen en hun schijnbaar onveranderlijk patroon laten zien. En
toch: dat gebrek aan nieuwsgierigheid! Dat vreemde aspect van het Vlaamse leven
vind ik ook in dit boek weer niet terug.
Ik heb veel Europese landen bezocht en er korte tijd verbleven, maar ik heb nooit
mensen ontmoet die meestal vergeten dat ze je al eens eerder hebben gezien. Je mag
een Vlaming verscheidene keren ontmoet hebben, hij kent je niet meer en legt wat
jou betreft ook geen enkele nieuwsgierigheid aan de dag. Denk niet dat ik dit
persoonlijk opvat. Geloof me, ik heb het vaak genoeg meegemaakt, ze hebben dat
vooral in hun contacten met buitenlanders. Het is misschien een kwestie van keuze,
maar ik vermoed dat Vlamingen de details, de trekken van de persoon die zij
ontmoeten, niet goed in zich opnemen. Toch beroepen zij er zich op dat zij Europeanen
zijn, goede Europeanen zelfs. Zij spreken dan ook vier talen en halen de nieuwe tijd
met vlag en wimpel in. Maar voor ervaringen die buiten hun dagelijkse routine liggen,
hebben zij blijkbaar geen belangstelling. In cynische momenten zou een observator
kunnen beweren dat dat, naast de katholieke traditie, de reden is waarom foto's van
doden zo populair zijn op kerkhoven: Vlamingen hebben geen geheugen voor iemands
gezicht of zelfs voor zijn persoonlijkheid.
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Paul Delvaux, La voix publique

III
Dicht bij de dood ligt de seksualiteit. Daar hebben de Vlamingen een robuuste kijk
op. Niets van de inhibities of het puritanisme dat je bij Britten vindt. En hun moderne
kunstenaars, Rops, Delvaux, Magritte, Masereel, laten dat ook zien. Meer nog, zij
leggen de affiniteit tussen dood en seksualiteit helemaal bloot. Naakte lijken van
vrouwen, op een divan in een spoorwegstation, zoals bij Delvaux. De mechanische
mannen en vrouwen van Masereel, verloren in een anonieme seksualiteit, in een
volkomen onpersoonlijk stadsgezicht. Rops wist het verband tussen seks en dood,
onder gaslicht, zelfs om te buigen in perversiteit. Centraal in de thematiek van deze
kunstenaars staat de vertrouwde leegte. De schilderijen van Magritte zijn vaak gezellig
huiselijk, zoals je zo goed ziet in L'empire des lumières, een schilderij dat hij in het
midden van de jaren '50 nog eens overdeed. Een huiselijke scène, een zicht op het
leven van alledag. Maar allesoverheersend is het gevoel van onpersoonlijkheid: de
popperige vrouwen wonen in een lege wereld, hun schaamhaar lijkt vaak hun meest
betekenisvol karakteristiek. Een droom die naar het oneindige reikt, maar dan wel
in een vertrouwde setting.
Uiteindelijk wordt het moeilijk de levenden te scheiden van de doden. Dat ziet je
volop in de grote carnavalscènes van Ensor, eindeloze processies waarin seks en
dood in elkaar verstrengeld zijn. De figuren leven er in een vreemd isolement: samen
vormen zij een sociale groep, maar ze zijn bezeten door een individueel ideaal of
project. Het decor blijft stevig gegrondvest in het dagelijkse leven, maar het isolement
is intens. Het land leeft in toeschietelijk comfort, de sociale context is relatief rustig,
en toch komen de Vlamingen over als een behekst volk.
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Je komt ze overal tegen, in alle lagen van de bevolking: de intellectueel die weet wat
hij wil en ongelooflijk gereserveerd is, de huisvrouw uit de lagere middenklasse die
in haar grote huis een uigestrekt persoonlijk imperium creëert... in ieder café om de
hoek kom je ze tegen. Het decor is vertrouwd, niet vijandig of antagonistisch, en
toch vertonen deze figuren, die vaak zo gemoedelijk zijn, een vreemde
eigenaardigheid: ze hebben iets in de zin dat hen van elkaar isoleert. In een recente
film van een Vlaamse regisseur, Dominique Deruddere, wordt dit tot in het extreme
doorgetrokken: een kleine, doodgewone stadsjongen vat een passie op voor necrofilie.
Het scenario is een bewerking van een roman die zich niet in Vlaanderen afspeelt,
maar vertaald naar een Vlaamse achtergrond komt het vreemde idee op een of andere
manier heel natuurlijk over. Wat er in die hoofden omgaat hoeft niet eens
wereldschokkend te zijn, maar het oefent een psychologische fascinatie uit die in
scherpe tegenstelling staat met de huiselijke en kleinsteedse Vlaamse sfeer.
Dit is beslist geen exclusief Vlaams fenomeen, maar de intensiteit ervan lijkt dat
wel te zijn. Vlamingen lijken eigenlijk weinig echte interesse voor elkaar te hebben.
In de plaats daarvan hebben zij een onderlinge verzekering afgesloten en slijten zij
hun leven volgens een gemeenschappelijk aanvaarde gedragscode. Toch zit het
individualisme heel diep geworteld. De combinatie van deze twee volkstrekken zorgt
voor een griezelige en tegenstrijdige cocktail.
Binnen bepaalde grenzen kan het individualisme zich onbeperkt uitleven.
Vlaanderen is een wereld waarin het individu zich kan verliezen in het dagelijks
leven. En wat voor een dagelijks leven: wafels eten in Blankenberge, koffie drinken
op een late herfstmiddag in Gent, door de prachtige buurten van Antwerpen slenteren,
van een aperitief nippen in Café Cirio aan de Beurs in Brussel, en dan naar huis
wandelen waar, in een comfortabele woning, lekker eten en bier te wachten staan.
Ik vermoed dat het dagelijks leven in andere Europese landen niet half zo aangenaam
is. En toch schijnt het allemaal erg onpersoonlijk te blijven: op de gebruikelijke
beleefdheidsbetuigingen na, een soort van desinteresse in andere mensen. De boven
vermelde Belgische kunstenaars mogen dan al universele thema's uitbeelden, zij doen
dat met een bijzonder soort intensiteit. Zij zouden wel eens op iets typisch Vlaams
gestoten kunnen zijn: het gezellige leven verbonden met een diepe ader van
onpersoonlijkheid.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

992

IV
De autowegen. Magritte zou er dol op geweest zijn: ze hebben een soort sublieme
schoonheid met hun verlichting, met de fabrieken er vlak naast, waarop je in neonlicht
het uur van de dag en de temperatuur ziet verschijnen. Misschien komt een Vlaamse
neorealistische schilder wel eens op het idee naast een van deze autowegen een barak
neer te zetten om van daar uit de verschillende soorten auto's die er passeren, de
accidenten, de mensen die voorbijrazen, de mensen die stoppen om de zonsondergang
te bekijken, op doek vast te leggen. En als ultieme fantasie een vrijend paartje bovenop
de motorkap van een auto terwijl de anderen ongeïnteresseerd voorbijrazen. Het
weer, de seizoenen - de onderwerpen zijn eindeloos. België heeft blijkbaar meer
kilometers autostrade per oppervlakte dan welk ander Europees land ook en ze
bewijzen goede diensten: het zijn naadloze eenheden in een reis door een dichtbevolkt
land waar je bijna nergens meer nog een onbelemmerd zicht op iets landelijks kunt
vinden.
De paradox blijft bestaan. Een volk dat drie prachtige steden heeft gebouwd Antwerpen, Gent en Brussel -, moet behalve een zin voor stadsleven toch ook het
vermogen hebben om het sublieme te creëren. Is het mogelijk dat het dezelfde mensen
zijn die blijkbaar geen geheugen hebben? De paradox is echter een illusie, een
historische gril van het lot. Een stad als Gent die iedere vrijdagavond via het
Sint-Pietersstation leegloopt van studenten en allerlei burgers die zich naar huis
begeven, op weg naar Zonderdonk of Donderdonk, je moet het gezien hebben. Ieder
ander volk - zelfs de Engelsen! - zou stormlopen naar dit juweel van een stad: klein
en ordentelijk maar met een zekere grandeur. Maar Gent is zo goed als verlaten als
de bohémiens de droge takken bijeenscharrelen in hun mausoleumtuinen in
Zonderdonk. Antwerpen is een geval apart, dat blijkt al uit de arrogantie van de
Antwerpenaar tegenover de rest van Vlaanderen. En toch is er één Antwerpen. Brussel
van zijn kant laat alles zien wat Gent tracht te suggereren. Maar de Vlamingen hebben
het aan de Walen, de Spanjaarden, de Turken, de Grieken en nu de Eurocraten
verkwanseld. De volle treinen bewijzen dat hier veel Vlaamse mensen werken, maar
om een of andere reden kunnen zij zich niet voorstellen te leven in wat een
schitterende stad zou kunnen zijn. Het is blijkbaar geen bewuste keuze, meer een
hang naar veiligheid. Ze leven liever in dorpen tussen ergens en nergens met een
café twee kilometer verderop en een bakker waar ze 's zondags taartjes kunnen
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kopen en dorpsgenoten treffen die zich net als zij erop beroepen dat hun grootvader
nog een boer was. Nu is alles wel veranderd, maar let wel, nog niet zo heel lang. De
veiligheid die zij zoeken is die van een valse nationale identiteit. Instinctief weten
zij dat zij een rijke cultuur hebben, maar vaag beseffen zij dat zij de samenhang ervan
kwijt zijn. Als zij die samenhang zagen, zou dat betekenen dat ze een geheugen
hadden, dat ze over een doorlopend verhaal beschikten. Ergens tegen het einde van
de 18e eeuw zijn de Vlamingen ondergedoken en pas eind 19e, begin deze eeuw zijn
ze weer boven water gekomen. De geschiedenis ligt in stukken uiteen. En zoals
iemand die uit een lange droom ontwaakt, kunnen zij de flarden ervan niet
aaneenrijgen. Ze houden er dan maar een gepersonaliseerde, individuele visie op na.
En aangezien een historisch bewustzijn nauwelijks aanwezig is, wordt die visie
gedeeld en geaccepteerd door het grootste deel van de bevolking. Een proces waarvan
zij zich nauwelijks bewust zijn.

V
De Verlichting heeft Vlaanderen nauwelijks geraakt. Het wetenschappelijke denken
dat in die periode het grootste deel van Europa beheerste en de geschiedenis op een
ander spoor zette, schijnt op het grootste deel van de Vlaamse bevolking slechts een
oppervlakkige indruk te hebben gemaakt. Vlaanderen heeft een rijke middeleeuwse
geschiedenis, die wordt bij elke gelegenheid graag van stal gehaald. De Vlamingen
hebben een mimetische kracht ontwikkeld waarmee zij met welk modern deuntje
ook in de pas kunnen lopen. De 19e eeuw is gehuld in een diepe duistere mist, en
een gemeenschappelijk cultureel bewustzijn ervan schijnt niet aanwezig te zijn. Toch
werkte de bevolking toen in het hart van de industriële revolutie (België was na
Engeland het eerste land waar treinen reden). Maar hun geest verwijlt bij een verder
verleden, de dagen van de grote kermissen, de dorpstorens, de landelijke geneugten.
Hun verstand is nauwelijks aangetast door een wetenschappelijke mentaliteit. Die
periode van de Europese ideeëngeschiedenis bekijken zij van op afstand. Vlaanderen
is beslist een zeer geciviliseerd land, maar diep beïnvloed door de Verlichting, dat
kun je niet zeggen.
Dat brengt mee dat de verbeelding van sommige individuen een hoge vlucht kan
nemen, maar het merendeel van de bevolking lijdt aan een gemis van zelfbewustzijn
en uiteindelijk aan historisch inzicht. Met als gevolg bijvoorbeeld een overdreven
mythevorming over ar-
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moede en boeren. Voor de Tweede Wereldoorlog was België een van de rijkste naties
van Europa. De herinnering aan ontbering, hoe reëel die voor sommigen ook was,
is dan ook een nationale illusie. Als de Vlamingen beseften wat in een recent verleden
de woningtoestanden in andere landen waren, zouden ze versteld staan. En in Parijs
bijvoorbeeld kom je vandaag nog tot de ontdekking dat mensen er in kamers hokken
die Vlamingen niet eens groot genoeg zouden vinden voor hun hond.
Deze illusie is geen bewuste misleiding. Het is alleen maar een gebrekkige kijk
op de geschiedenis: alle vergelijkingen vallen weg, de mythe gaat bloeien, uiteindelijk
transcendeert het lot de realiteit. Neem bijvoorbeeld de relatie van België met zijn
vroegere kolonie. Terwijl andere imperialistische landen prat gaan op hun vroegere
successen of delen van de bevolking er zich over doodschamen, erkennen de Belgen
nauwelijks dat zij een Afrikaans verleden hebben. Alles kan op de schouders van
Leopold II worden geladen. Maar de rijkdom die tijdens deze periode, direct of
indirect, van Afrika naar België verhuisde was immens, en per slot van rekening
werden er weinig kolonies in Afrika in een meer belabberde toestand achtergelaten
dan Zaïre. Een bezoek aan het Museum voor Midden-Afrika in Tervuren, het vroegere
Koloniaal Museum, geeft een exotisch, in de tijd bevroren beeld te zien. Mij herinnert
het aan een bezoek dat ik als kind bracht aan het huis van David Livingstone in het
sombere Schotland. Het is een beeld van Afrika waarvan ik dacht dat het al lang
achterhaald was; een postzegelalbum-evocatie van een wereld waarin zelfs een
rhinoceros er vriendelijk uitziet. Het lijkt wel alsof het reële geheugen van de
gebeurtenissen uitgewist is, of gewoon nooit bestaan heeft.

VI
Op een of andere manier hebben voor de meeste Vlamingen de historische
gebeurtenissen inderdaad geen werkelijk bestaansrecht. Zij zijn blijven voortleven
als geciviliseerde boeren in een of ander klein grootdorp. Ze zijn zich niet ten volle
bewust van de culturele krachten en de dialectische processen die in de geschiedenis
aan het werk zijn. Ik heb het idee dat in Vlaanderen meer mensen zich op een
ongecompliceerde en onvervalste manier als individuen zien dan in de meeste andere
Europese landen. Zij zijn niet blind royalistisch zoals de Engelsen, of openlijk trots
zoals de Fransen, over het algemeen besteden ze hieraan niet eens aandacht. Je wordt
geboren in Vlaan-
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Pieter Bruegel, De val van Icarus

deren, je emigreert zelden, zoals andere nationaliteiten wel lijken te doen, en je sterft
in Vlaanderen. Je bent gehecht aan een plaats of een dorp of een plek, en daarmee
uit. Het is het instinct van de boer die ploegt, die zo weergaloos is uitgebeeld door
Bruegel in De val van Icarus: hij ploegt maar voort en merkt niet eens dat er iemand
uit de lucht valt... De wereld draait en het individu maakt geen keuze.
Verbazingwekkend blijft het dat de Vlamingen overkomen als een gesofistikeerd,
meertalig Europees volk dat in het hart van het continent leeft. En toch schijnen hun
nieuwsgierigheid, hun aanvoelen van persoonlijke veranderingen, geen gevoelige
plek in hun lichaam te raken.
Misschien heeft een land dat constant te lijden heeft gehad van invasies en
bezettingen uiteindelijk de bittere les geleerd om zichzelf nooit bloot te geven aan
een vreemdeling en nooit het onbewuste patroon te doorbreken dat hen zo lang van
dienst is geweest. Een patroon dat teruggaat op een periode die zelfs de Vlamingen
zich moeilijk kunnen voorstellen. In dit proces raakt het geheugen bevroren en het
verstand verliest fantasie. Toch is het zelden een nachtmerrie om in Vlaanderen te
slaapwandelen. Gewoonlijk heeft het een happy end: je valt er nooit van de klippen.
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De lach en de waarheid
Guido Vanheeswijck
Ik blikte omlaag door alle zeven sferen, en toen ik de aardbol zag heel
in de diepte, zo klein en zo gering, glimlachte ik even
(Dante Alighieri, Parad., 22, 133-135)
In een land waar schrijvers president worden en kunstenaars van allerlei pluimage
politieke topfuncties bekleden, moet de literatuur wel een bijzondere plaats innemen.
Het lijkt wel de aanhef van een sprookje, maar vandaag is dit in Tsjechoslovakije
gewoon de realiteit. De literatuur van dat land is dan ook om verschillende redenen
opmerkelijk. Niet alleen is er voor een relatief klein taalgebied (een goede 15 miljoen
inwoners) een indrukwekkend aantal auteurs van wie de belangrijkste werken in
nagenoeg alle wereldtalen zijn vertaald. Schrijvers als Havel, Hrabal, Klima, Kohout,
Kundera, Skvorecky, Vaculik (om de meest bekende te noemen) etaleren daarenboven
in hun geschriften een naar westerse normen haast obsessieve interesse in de zingeving
van het bestaan. Die wijsgerige problematiek verbinden ze opvallend vaak met de
vraag naar de identiteit van Europa. Veel meer dan bij hun westerse collega's, staat
bij hen het probleem van de Europese cultuur centraal.
Die interesse voor wijsgerige vragen en voor de culturele identiteit van Europa is
ongetwijfeld mede ingegeven door de turbulente geschiedenis van hun vaderland
tijdens deze eeuw. De oudsten hebben de vooroorlogse democratische republiek
onder president Masaryk (filosoof en boezemvriend van Husserl) nog gekend. Ze
hebben de ondergang van de natie in de Tweede Wereldoorlog meegemaakt en de
verschillende scenario's die daarop volgden: de communistische
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coup in 1948; de liberalisering die leidde tot de Praagse lente van 1968; de
‘normalisering’, ideologische zuivering en repressie onder Husak. Die wisseling van
regimes heeft hen niet alleen beroofd van wat zij als hun culturele Europese wortels
beschouwen. Ze zijn daardoor ook uitermate gevoelig geworden voor de relativiteit
van elke verkondigde waarheid. Van dit gevoel van culturele verbanning en van dit
scepticisme ten opzichte van elke waarheidsaanspraak is hun literatuur de expressie
bij uitstek.
Ofschoon niet altijd om intrinsiek-literaire redenen, zijn Vaclav Havel en Milan
Kundera in het buitenland de meest bekende Tsjechische auteurs. In deze bijdrage
wil ik de gelijkenissen en de verschillen tussen deze twee schrijvers belichten vanuit
een welbepaalde invalshoek: welk is hun opvatting over het zijn en de waarheid en
in welke mate is die opvatting bepalend voor hun visie op het Europa van de
toekomst?

Milan Kundera versus Vaclav Havel
Aanvankelijk loopt de artistieke loopbaan van Kundera en Havel vrijwel parallel.
Beiden zijn geboren Pragenaars en generatiegenoten - Kundera is geboren in 1930,
Havel in 1936. Hun eerste werken horen thuis in dezelfde Tsjechische literaire traditie.
Zo karakteriseren ze allebei Haseks grote ‘volksroman’, De brave soldaat Schweik,
omwille van zijn vermenging van het komische en het tragische als paradigmatisch
voor de Tsjechische volksaard. Op dezelfde lijn plaatsen zij ook het oeuvre van de
twee grote Middeneuropese auteurs: Franz Kafka en Robert Musil.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat diezelfde vermenging van lach en ernst als
een rode draad door de eerste werken van Havel en Kundera loopt. Zo belandt in
Kundera's debuutroman De grap de hoofdfiguur omwille van een onschuldig en
grappig kaartje in de gevangenis. Havels eerste toneelstukken die hij voor het Praagse
Theater op de Balustrade schrijft (o.m. Tuinfeest) hebben een speels, maar duidelijk
absurdistisch Ionesco-achtig karakter. Voor hetzelfde theater regisseert hij Becketts
Waiting for Godot en Stoppards Rosencrantz and Guildenstern are Dead. Tom
Stoppard, een Brits auteur van Tsjechische afkomst, is één van Havels
boezemvrienden. Havel en Kundera zetten zich op die manier af tegen de cynische
willekeur van de bureaucratie. Ze drijven de spot met de door de machthebbers
opgelegde regels, voorschriften en oekazen, die elke poging tot vrije ontplooiing
dwars-
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bomen. De gevolgen bleven niet uit: Kundera nam de wijk naar Frankrijk en Havel
kreeg in 1968 publikatieverbod. Tegen die achtergrond is het dan ook niet toevallig
dat in het latere oeuvre van beide auteurs telkens weer analoge vragen opduiken:
Wat is de betekenis van de dissidentenbeweging? Welke draagwijdte hebben woorden?
Hoe in de waarheid te leven? Deze vragen vooronderstellen bij hen daarenboven
éénzelfde metafysische vraagstelling: wat is de betekenis van het zijn?

Husserl en de Europese rationaliteit
Zowel Kundera als Havel zijn, zij het dan onrechtstreeks, zeer sterk beïnvloed door
het denken van de latere Husserl. In 1935, drie jaar voor zijn dood, hield Edmund
Husserl op vraag van Jan Patocka in Wenen en in Praag enkele lezingen over de
crisis van het Europese bewustzijn en de Europese rationaliteit. Daarin blikte de
joodse filosoof, opgejaagd door het nazisme, terug op de geschiedenis van het
Europese denken. De wortels van die crisis meende Husserl te vinden aan het begin
van de Moderne Tijd, bij Galileï en bij Descartes, in het eenzijdige karakter van de
Europese wetenschappen die de wereld hadden herleid tot een object van technisch
en mathematisch onderzoek en die de concrete wereld van het leven, die Lebenswelt
zoals hij die noemde, uit hun horizon hadden verbannen.
In zijn essay De afgewezen erfenis van Cervantes wijst Milan Kundera erop dat
deze problematiek, zoals ze door Husserl aan de orde werd gesteld, het uitgangspunt
van zijn denken en schrijven is. De joodse filosoof had hem duidelijk gemaakt dat
de opbloei van de wetenschappen de moderne mens onafwendbaar in de kokers van
de gespecialiseerde disciplines dreef. Hoe meer voortgang hij boekte in zijn weten,
des te meer verloor hij het geheel van de wereld en van zichzelf uit het oog, zodat
hij verzonk in wat Heidegger, leerling van Husserl, in een mooie en bijna magische
formule de ‘vergetelheid van het zijn’ heeft genoemd1. Ontkomen aan de ‘vergetelheid
van het zijn’ wordt bij Milan Kundera daarom dé drijfveer voor zijn schrijven.
Dat laatste geldt ook voor Vaclav Havel. Voor een leerling van de Tsjechische
filosoof Jan Patocka, die één van de meest gerenommeerde Husserl-kenners was, is
dat hoegenaamd niet verwonderlijk. In het spoor van Patocka thematiseert Havel
zowel in zijn eerste toneelstukken als in zijn latere politieke pamfletten en toespraken
de zijnsvraag. Onrechtstreeks beïnvloed door Edmund Husserl, bouwen Milan Kun-
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dera en Vaclav Havel vanuit die vraag hun oeuvre op. Maar het antwoord op die
vraag is bij beiden verschillend.

Het zijn: zwaarte of lichtheid?
Reeds in Kundera's debuutroman De grap vinden we het thema van de ondraaglijke
lichtheid van het zijn. Ook in zijn volgende boeken (Het leven is elders, Afscheidswals,
Het boek van de lach en de vergetelheid) is dat zo. In De kunst van de roman
omschrijft Kundera zijn oeuvre dan ook als de uitwerking van dit éne thema en zijn
romans als evenveel variaties erop2. Daarbij stelt hij tot zijn ergernis vast dat de
meeste vertalers een aversie voor het woord ‘zijn’ hebben. Dit metafysische, door
de traditie zo beladen woord lijkt velen in verwarring te brengen:
Veel van mijn vrienden hebben mij de titel De ondraaglijke lichtheid van
het zijn ontraden. Kon ik dan tenminste niet dat woord ‘zijn’ schrappen?
Dat woord brengt iedereen in verwarring. Als vertalers erop stuiten, hebben
ze de neiging het te vervangen door bescheidener uitdrukkingen: het
bestaan, het leven, de omstandigheid... Een Tsjechische vertaler wilde ooit
Hamlet moderniseren: ‘Leven of niet leven...’3.
Al die ontradingen hebben Kundera niet belet naarstig op het onderwerp voort te
borduren. Maar wat bedoelt hij eigenlijk wanneer hij het zijn ondraaglijk licht noemt?
Blijkens de eerste bladzijden uit de gelijknamige roman wil hij daarmee Nietzsche
van antwoord dienen en viseert hij meer bepaald zijn leer van de eeuwige terugkeer
van hetzelfde. Tegenover de ontkenning van het nu-moment ten voordele van een
verleden of een toekomst (romantiek, christendom) had Nietzsche een
levensbevestigende filosofie gepropageerd, waarin het nu-moment de volle klemtoon
kreeg. Omdat in die wereld van eeuwige terugkeer op elke handeling het gewicht
van een ondraaglijke verantwoordelijkheid rust, noemde Nietzsche de idee van de
eeuwige terugkeer de zwaarste last (‘Das schwerste Gewicht’).
In tegenstelling daarmee benadrukt Kundera de vluchtigheid van het nu-moment,
zonder die vluchtigheid in een kader van tijdloze eeuwigheid te willen plaatsen. Elke
ervaring, hoe diep ze ook ingrijpt, is onherroepelijk vergankelijk en voorbijgaand.
Het leven zelf is een aaneenrijging van contingente ervaringen. Elke poging om de
vorige ervaring te recupereren, werkt automatisch vertekenend. In die zin mist de
menselijke ervaring werkelijkheidsgehalte. Daarom noemt Kundera het zijn licht,
maar die lichtheid is voor velen ondraaglijk.
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De vergankelijkheid, inherent aan de menselijke ervaring, sluit immers de
mogelijkheid van diepe verbondenheid en daarom ook de mogelijkheid van diepe
tragiek uit. Juist die onmogelijkheid maakt het vederlichte bestaan ondraaglijk. Het
onvermogen om zich met zijn eigen contingentie te verzoenen, om zich te laten
meedrijven op de universele lichtheid tekent het overgrote deel van Kundera's
personages. Zelfs Sabina, één van de protagonisten uit De ondraaglijke lichtheid van
het bestaan, die op een exemplarische wijze de grondidee van het boek belichaamt,
ontkomt daar niet helemaal aan:
Maar wat is Sabina dan overkomen? Niets. Ze is weggegaan bij een man
omdat ze bij hem weg wilde. Achtervolgde hij haar soms? Wreekt hij zich?
Nee. Haar drama was niet een drama van zwaarte, maar van lichtheid.
Sabina ging niet gebukt onder een last, maar onder de ondraaglijke lichtheid
van het bestaan4.
Havel nu. In zijn Charta '77 - manifest Poging om in de waarheid te leven spreekt
hij nog aarzelend over een nieuwe beleving van het zijn. Elke radicale vernieuwing
van de relatie tussen mensen kan maar tot stand komen, zo schrijft hij daarin, vanuit
een ‘vernieuwd zijn’, een nieuwe ‘menselijke orde’, die niet tot een politieke orde
kan worden herleid. Maar wat hij daar juist mee bedoelt, wordt nergens
geëxpliciteerd5.
In zijn gevangenisbrieven, die hij enkele jaren later aan zijn vrouw schrijft, gaat
Havel veel concreter in op de existentiële betekenis die het zijn voor hem heeft:
Niets dat eenmaal gebeurd is, kan ongedaan gemaakt worden. Alles wat
ooit geweest is, ligt dus eigenlijk voor altijd in ‘het geheugen van het zijn’
opgeslagen. En alles wat wij voor werkelijk, voor reëel, voor aanwezig
houden is slechts een klein en zeer onduidelijk te definiëren eilandje in de
oceaan van het ‘imaginaire’, het ‘nog mogelijke’ of het ‘al voorbijgegane’
zijn. Alleen uit dit oergebied put het zijn inhoud en zijn betekenis; alleen
tegen deze achtergrond kunnen wij het zo ervaren als wij het ervaren. Het
blijft eens en voor altijd samen met alles wat ooit gebeurd is (kon gebeuren
of zou moeten gebeuren) en wat niet ongedaan kan gemaakt worden, in
‘het geheugen van het zijn’ bewaard, evenals de menselijke persoonlijkheid,
de menselijke existentie. Deze gaat zelfs niet verloren als iemand sterft,
zelfs niet als de laatste mens die hem kende of althans wist dat hij bestond,
hem vergeet of zelf sterft6.
De tegenstelling met ‘de lichtheid van het zijn’ is duidelijk. Maar Havel keert met
deze stelling van ‘het geheugen van het zijn’ niet terug naar Nietzsches gedachte van
de eeuwige terugkeer. Eigenlijk neemt hij een tussenpositie in. Havel plaatst het
nu-moment binnen een transcendente horizon: daardoor verliest het ‘nu’ zijn
absoluutheid zonder echter volkomen licht te worden. Wie zegt dat er slechts licht-
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heid is, miskent het meest specifieke van de menselijke ervaring: de zich voortdurend
opdringende aanwezigheid van een ons overstijgende werkelijkheid. Wat ‘is’ verliest
alleen een specifieke zwaarte, namelijk een zwaarte die elke beweging van
transcendentie onmogelijk maakt. Voor Havel is het zijn niet ondraaglijk licht, maar
van een zwaarte die draaglijk is.
Nu zijn, conform de metafysische traditie, ook bij Kundera en Havel de vraag naar
het zijn en die naar de waarheid onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kan er sprake
zijn van waarheid in een wereld waar alles licht is? Is in die wereld de enige zekerheid
die van de relativiteit van elke waarheid? Dient elk waarheidsstreven te worden
weggelachen? Of houdt het geheugen van het zijn de herinnering vast aan een
Waarheid die ons toelaat om afstand te nemen van elke tijdsgebonden proclamatie
van waarheid? Kortom: bij beide auteurs is de lach onmisbaar maar, hoe verhoudt
hij zich tot de waarheid?

Kundera: de lach om de waarheid
In nagenoeg elke titel van het oeuvre van Kundera komt het substantief ‘lach’ voor
of wordt er op zijn minst impliciet naar verwezen: De grap, Lachwekkende liefdes,
Het boek van de lach en de vergetelheid. Voor Kundera is de Europese roman geboren
uit de lach van God. Wat bedoelt hij daarmee? Kundera heeft, zoals hoger aangestipt,
er nooit een geheim van gemaakt dat het denken van Husserl en Heidegger hem sterk
heeft beïnvloed. Hun ideeëngoed heeft hij aangegrepen als tegengif tegen de
Cartesiaanse wending in het Europese geestesleven. De mens die in Descartes' ogen
meester en bezitter van de natuur zou worden, is gedegradeerd tot een speelbal van
krachten waarop hij geen greep heeft en hij heeft daarbij verloren, wat hem het meest
eigen was: zijn ‘Lebenswelt’.
Tegenover dit verlies, veroorzaakt door een koortsachtig zoeken naar
onbetwijfelbare zekerheid, stelt Kundera de wijsheid van de onzekerheid, de zekerheid
van de relativiteit van waarheden. Zijn romans moeten worden gelezen als telkens
nieuwe pogingen om aan die eeuwige onzekerheid en aan die inherente relativiteit
van alle waarheden gestalte te geven. Met die opvatting staat Kundera niet alleen.
Hij is een exponent van een invloedrijke stroming in het hedendaagse denken. De
lach die Kundera stelt tegenover de onaantastbare zekerheid van het westerse
rationalisme is dezelfde als die van de ‘kynische’ Sloterdijk7, van de ‘ironische’
Rorty8 en van William van Baskerville

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

1002
uit Eco's De Naam van de Roos9. Het is de lach om de waarheid.
De diagnose die deze auteurs van onze tijd maken is scherpzinnig, zij het vaak
eenzijdig: waarheid, ethische normen en verheven idealen doen in hun ogen nog
enkel dienst als rookgordijn, als alibi voor een praktijk die uitsluitend macht en
eigenbelang beoogt. Al wie die verheven idealen predikt beseft volgens hen zelf wel
dat dit niet meer is dan een kosmetisch gebaar. Als enige therapie is er voor hen de
lach. Tegenover een cultuur die de macht en de arrogantie van het woord tot principe
heeft verheven is de de speelse lach een beaming van de grondeloosheid van elk
streven en uiteindelijk van het hele bestaan.
In zijn voorlopig laatste roman Onsterfelijkheid thematiseert Kundera nogmaals
zijn aversie tegen het cynische vooruitgangsdenken van de ‘imagologen’. Het enige
wat hij er tegenover kan stellen, is het belangeloze divertissement van het spel:
Als wij weigeren belang toe te kennen aan een wereld die zich belangrijk
acht, en als wij in die wereld geen enkele echo vinden voor onze lach, dan
rest ons maar één oplossing: die wereld in zijn geheel beetpakken en er
een object van maken voor ons spel; er een stuk speelgoed van maken.
Avenarius speelt en het spel is het enige wat hem in een wereld zonder
belang belang inboezemt10.

Havel: de lach vanuit de waarheid
Zowel in Havels toneeloeuvre als in zijn later essayistisch werk speelt de lach een
belangrijke rol. In dit verband typeert hij de Middeneuropese mentaliteit als een
merkwaardige, zelfs wat geheimzinnige angst voor alles wat empathie is, voor alles
wat overmatig enthousiast, lyrisch, pathetisch is en zichzelf tezeer au sérieux neemt.
Een terughoudendheid die alles te maken heeft met een doorgedreven wantrouwen
ten opzichte van elke geproclameerde waarheid. Daarom ook zijn in de
Middeneuropese literatuur, zo meent hij, het meest ernstige en het meest
lachwekkende steeds onontkoombaar en op een opvallende manier met elkaar
verbonden. Het is de dimensie van terughoudendheid, de kijk van buitenaf en de
lachende zelfspot die nagenoeg elk voorval een schokkende ernst verlenen én het
tegelijk van alle ernst ontdoen. Havel vindt die houding terug bij de grote meesters,
Hasek, Kafka, Musil, maar ook bij hedendaagse schrijvers als Vaculik en Stoppard11.
Maar waarom de lach? In zijn dankrede bij de uitreiking van de Erasmusprijs
(1987), plaatst Havel, met een zinspeling op Erasmus'
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Lof der Zotheid, de lach van de ‘zot’ tegenover de waanzin van een op hol geslagen
vooruitgangsgeloof:
Laten we - met ons allen - de vernietigingszotheid van onze wereld
stopzetten door er een andere, betere zotheid voor in de plaats te stellen:
de zotheid van ons ideaalbeeld van een vredelievende totaal-Europese
gemeenschap, de zotheid van ons Europese bewustzijn12.
Vooral in Brieven aan Olga expliciteert hij dat die lach, die ‘zotheid’ haar oorsprong
vindt in het besef van een niet te definiëren, maar daarom niet minder aanwezige
absolute waarheid.
Meer dan wat ook, zo meent hij, draagt absurde kunst, met haar wanhopig protest
tegen het verlies van de zin der dingen, het geloof in zich. De ‘absurde’ kunstenaar
lacht vanuit de waarheid:
Achter-de gestaag en telkens veranderende concrete horizon van de pelgrim
blijft er altijd een ‘horizon als zodanig’ of ‘horizon op zichzelf’ aanwezig.
De horizonlijn blijft verborgen, wordt zichtbaar, verandert op iedere
denkbare wijze, maar de horizon zelf blijft bestaan, onafhankelijk van dit
verborgen zijn of deze veranderingen: dit is meestal een horizon die je
slechts heel abstract, verhuld en moeilijk kunt bevatten; maar tegelijkertijd
op paradoxale wijze ook de zekerste (deze blijft bestaan zelfs wanneer al
het concrete ineenstort); dit is de laatste en absolute horizon (als laatste
referentiepunt bij alles wat je doet in het leven) en het is deze horizon metafysisch vluchtpunt van het leven dat de zin ervan bepaalt - die velen
als God ervaren13
De lach weert elke dogmatische waarheidsaanspraak. Maar de lach weert nooit de
waarheid zelf; hij wordt er integendeel uit geboren. Voor Havel is een zinvolle
menselijke existentie ondenkbaar zonder een horizon van onvergankelijkheid
waartegen zij zich ontvouwt en waar zij zich voortdurend op richt als op een
onzichtbare bron. In een typisch fenomenologisch jargon, omschrijft hij geloof en
hoop als een ‘zich melden’ bij de absolute horizon, de enige echte achtergrond die
ons de garantie biedt dat niet alles definitief verdwijnt en dat dus uiteindelijk niets
overbodig is14.
Nu fungeert bij beide auteurs de opvatting over het zijn en de waarheid als een
soort ‘verborgen agenda’, als een basispremisse in hun oeuvre. Alles wat zij over
specifieke themata schrijven kan er als het ware uit worden gededuceerd. Drie concrete
themata wil ik van naderbij bekijken: de betekenis van de dissidentenbeweging, de
rol van het woord en de toekomst van Europa.

Dissidentie
Kundera heeft zich nooit een dissident willen noemen. Herhaaldelijk heeft hij
beklemtoond dat hij geen ‘politiek’ auteur is, omdat een po-
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litieke visie - van welke huize ook - een romanschrijver in een te eng keurslijf wringt.
‘Dissident’ is voor hem een term die de complexiteit van de werkelijkheid miskent
door toe te geven aan de druk om alles tot politieke termen terug te voeren. Niet
alleen staat hij afkerig tegen een figuur als Solzjenitsyn en zijn zgn. gevoelsgeladen
Russischchristelijk messianisme. Eigenlijk wantrouwt hij elke vorm van politieke
dissidentie:
Ik denk aan de redacteur in Praag die de handtekeningactie organiseerde
voor vrijlating van de politieke gevangenen. Hij wist heel goed dat de actie
de gevangenen niet zou helpen. Het werkelijke doel was niet de vrijlating
van de gevangenen, maar te laten zien dat er nog mensen zijn die niet bang
zijn. Wat hij deed was toneelspelen. Maar hij had geen andere keus. Hij
kon niet kiezen tussen daad en theater. Hij kon alleen kiezen: toneelspelen
of helemaal niets15.
Maar de aversie is wederzijds. Op zijn zachtst uitgedrukt staan vele Tsjechische
intellectuelen, die vanaf de jaren '60 in het verzet stonden, terughoudend t.o.v.
Kundera's oeuvre. Wat Kundera in een boek als De ondraaglijke lichtheid van het
bestaan schrijft over de Praagse Lente had evenzeer, zo vonden Praagse
collega-schrijvers, van een westers journalist kunnen komen die een paar dagen in
de oude stad had doorgebracht. De hardheid van het leven is veel complexer dan
Kundera ze voorstelt. Zijn voorstelling is acceptabel voor de westerse lezer, omdat
het zijn verwachtingen bevestigt: het versterkt het sprookje over goed en kwaad.
Maar voor de Tsjechen die in Praag achterblijven is de realiteit allerminst een
sprookje16.
In Poging om in de waarheid te leven plaatst ook Havel het woord ‘dissident’
tussen aanhalingstekens, maar dan om heel andere redenen. Havel zet zich af tegen
de kunstmatige afzondering van ‘dissidenten’ als een selecte categorie mensen die
zou losstaan van de massa. In werkelijkheid, zo zegt hij, zijn zij gewone mensen met
gewone zorgen, die alleen verschillen van de rest doordat zij hardop zeggen wat de
rest niet kan of niet durft zeggen17. Daarbij benadrukt hij dat de motivatie van
dissidenten nooit in de eerste plaats politiek is, maar moreel. Voor hem vereist elke
politieke verandering allereerst een morele omwenteling en in dit verband verwijst
Havel regelmatig naar Solzjenitsyn18. Zelf is hij nooit ingegaan op de kans die hem
door de Tsjechische autoriteiten werd geboden om naar de VS te emigreren. Alhoewel
(blijkens de brieven) zijn vrouw twijfelde aan de zinvolheid van die beslissing, is hij
blijven vasthouden aan de stelling ‘dat hij een Tsjech is en dat ook zal blijven’. Van
zijn leermeester Jan Patocka heeft hij onthouden dat verantwoordelijkheid altijd en
wezenlijk een
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gesitueerde verantwoordelijkheid is en dat er ‘dingen zijn die waard zijn om voor te
sterven’. Daarom verkoos Havel gevangenschap boven emigratie.

Woorden
In De ondraaglijke lichtheid van het bestaan somt Kundera een aantal woorden op,
die door Sabina en Franz heel anders worden verstaan. Daaruit blijkt hoe het
onderscheid tussen de exacte logische betekenis van de woorden en ‘het ruisen van
de semantische rivier die door die woorden stroomde’ hun spreken doet gelijken op
een groot woordenboek van misverstanden. Woorden leiden onherroepelijk tot
misverstanden, omdat zij niet verwijzen naar een gemeenschappelijke werkelijkheid.
In het creëren van een eigen werkelijkheid, houden woorden ieder mens gevangen
in een eigen wereld.
Bij de toekenning van de vredesprijs in oktober 1989 analyseerde Havel in zijn
rede Een woord over het Woord de betekenis van een aantal grote woorden uit de
Europese geestesgeschiedenis: christendom, socialisme, vrijheid, rede en zelfs
perestrojka. Het zijn alle woorden die de mogelijkheid in zich dragen om generaties
te inspireren op hun weg naar gerechtigheid en bevrijding, maar tevens de neiging
hebben om vlug te veranderen in instrumenten van onderdrukkende ideologieën.
Zoals Kundera beseft Havel dat de paradijselijke eenheid, waarin de orde van de taal
en die van de wereld samenvallen en samen de waarheid vormen en uitspreken,
definitief verdwenen is.
Maar anders dan Kundera overwint Havel het wantrouwen t.o.v. de taal vanuit het
geloof dat de macht van het Woord principieel onaangetast blijft en de betekenis
ervan telkens opnieuw kan oplichten, mits het woord door een levenspraxis wordt
gedragen. Telkens weer roept hij in zijn presidentiële toespraken op tot
verantwoordelijkheid voor het woord en jegens het woord. Hij wijst er dan op dat
dit niet alleen maar een linguïstische en politieke opdracht is, maar in wezen een
ethische opdracht.
En als zodanig ligt deze opdracht natuurlijk niet verankerd in het gebied
dat zich bevindt voor de horizon van de wereld die wij kunnen overzien,
maar in het gebied waar het Woord is dat in den beginne was en dat niet
van de mens is19.

Het nieuwe Europa
Eén van die magische woorden is voor de Tsjechen altijd het woord ‘Europa’ geweest.
Veel meer dan in het Westen hebben Tsjechische
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(en andere Oosteuropese) auteurs geschreven over de culturele identiteit van een
gemeenschappelijk Europa. In het essay De tragedie van Midden-Europa legt Kundera
uit waarom dat zo is. Na 1945 heeft het IJzeren Gordijn een volkomen willekeurige
grenslijn door het oude Avondland getrokken, waardoor een land als Tsjechoslovakije
buiten zijn eigen culturele traditie werd gesloten. Geografisch is Europa duizend jaar
verdeeld geweest in twee gebieden die zich los van elkaar hebben ontwikkeld: de
westelijke helft gebonden aan Rome en de katholieke kerk, de oostelijke helft
vastgeankerd aan Byzantium en de orthodoxe kerk. Het Verdrag van Jalta heeft de
grens tussen de twee Europa's een paar honderd kilometer naar het Westen verlegd
waardoor verschillende volkeren die zichzelf altijd tot het Westen hadden gerekend20,
plots tot de vaststelling kwamen dat ze nu tot het Oosten behoorden. Zo ontwikkelden
zich na de oorlog in feite drie in plaats van twee delen in Europa: het Westeuropese
deel, het Oosteuropese deel en, met al zijn complicaties, dat deel van Europa, dat
geografisch in het midden lag, maar cultureel tot het Westen en politiek tot het Oosten
behoorde.
Voor de Middeneuropese schrijvers fungeerde in de Koude Oorlogperiode de
cultuur van het vrije West-Europa daarom als een referentiepunt. Afgesneden van
onze eigen culturele wortels, keken we reikhalzend uit, zo schrijft Kundera, naar het
westelijk deel, waarin alle belangrijke intellectuele bewegingen vrij konden gedijen
rond tijdschriften gemaakt door cultuurdragers als schrijvers, kunstcritici, geleerden,
filosofen en musici. Naar West-Europa komen was als een ontwaken uit een mooie
droom. Het viel Kundera in zijn nieuwe vaderland Frankrijk van meet af aan op dat
dit soort tijdschriften uit het culturele leven was verdwenen of volkomen marginaal
was geworden. Toen begreep hij waarom het Westen niet had beseft dat het na 1945
een belangrijk cultureel centrum had verloren, dat volkeren met dezelfde wortels,
dezelfde visies uit elkaar gerukt waren. Europa had de verdwijning van zijn culturele
huis niet opgemerkt, omdat Europa zijn eenheid niet langer als een culturele eenheid
zag.
Ik geloof dat de cultuur in Europa haar plaats al heeft afgestaan. Zo trekt
het beeld van de Europese identiteit zich in het verleden terug. Europeaan:
iemand die heimwee naar Europa heeft21.
Zo kan De ondraaglijke lichtheid van het bestaan ook gelezen worden als een boek
over de dood van het oude Europa. De echte tragedie van Europa ligt immers in het
feit dat het zichzelf niet langer als waar-
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devol ervaart en daarvoor geen enkele therapie meer vindt. Reeds in het begin van
de jaren '80 schreef Kundera in zijn essay De tragedie van Midden-Europa hoe in
1956 een directeur van het Hongaarse persbureau nog bereid was voor Europa te
sterven en er ook voor gestorven was. Hij had echter niet vermoed dat aan de andere
kant van het IJzeren Gordijn de tijden waren veranderd en dat in Europa zelf Europa
niet langer als waardevol werd ervaren. Hij had niet kunnen vermoeden dat de zin
die hij per telex over de grenzen van zijn vlakke land stuurde - ‘We zullen sterven
voor Hongarije en voor Europa’ - ouderwets zou klinken en niet zou worden begrepen.
Ook Havel herkent diezelfde geestelijke vermoeidheid in de (West)europese
cultuur. Zo rekent hij in zijn Charta '77 - essay Poging om in de waarheid te leven
niet alleen af met het communistische regime; hij spaart evenmin zijn kritiek op het
westerse maatschappijbeeld. En vanuit de gevangenis schrijft hij aan zijn vrouw:
De tragedie van de moderne mens bestaat niet zozeer in het feit dat hij
eigenlijk steeds minder weet over de zin van zijn eigen leven, maar dat
hem dit steeds minder kan schelen22.
Maar de therapie is anders dan bij Kundera. Havel blijft geloven in een Europese
cultuur met een nieuw elan, een geloof dat hij deelt met zijn leermeester Jan Patocka.
Voor Patocka, de oprichter van Charta '77 en, na zijn dood, als woordvoerder door
Havel opgevolgd, was verantwoordelijkheid wezenlijk een gesitueerde
verantwoordelijkheid. In zijn laatste werk, Platon et l'Europe, had Patocka die
wezenlijke verantwoordelijkheid ‘de zorg voor de ziel’ genoemd23. Die zorg voor de
ziel achtte hij kenmerkend voor de Europese beschaving. Wat de Europese beschaving
bij uitstek kenmerkt, zo schreef hij, is haar bewustzijn van een gapende afgrond
tussen de vigerende normen in het dagelijkse leven en de idealen van waarheid,
gerechtigheid en goedheid. In deze visie op Europa, die hem sterk doet denken aan
het humanisme van Erasmus, ziet Havel de kern van een moreel Europees
zelfbewustzijn, dat vanaf de 17e eeuw in het vergeetboek is geraakt maar nu opnieuw
moet worden gecultiveerd:
Als er van een Erasmiaanse gedachte van een humanistische broederschap
van geleerden een onzichtbare lijn voert naar Patocka's ‘groep der
geschokten’, mondt deze lijn dan soms niet uit in het ideaal van een
hernieuwd Europees zelfbewustzijn?24
Het Europa waarvan Havel droomt, is daarom allereerst een moreel Europa. De vaak
minzaam glimlachende Havel is inderdaad een mo-
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ralist. Met zijn humor blijft hij, ook in zijn presidentiële toespraken, elke vorm van
dogmatisme ondergraven, maar de lach tast nooit zijn geloof aan in de diepe zin van
een bovenmenselijke morele waarheid, die het handelen van elke dag begeleidt25:
Leven in de waarheid, als daad van verzet van de mensheid tegen een
afgedwongen positie, is altijd een poging de controle over het eigen
verantwoordelijkheidsbesef te herwinnen. Met andere woorden, zoiets is
duidelijk een morele daad, niet alleen omdat men er zo'n hoge prijs moet
voor betalen, maar in hoofdzaak omdat zoiets niet uit eigenbelang
geschiedt. Het is een gokspel en men kan zich moeilijk voorstellen dat een
redelijk mens aan iets dergelijks begint, enkel en alleen omdat hij of zij
denkt dat de opoffering van vandaag morgen compensaties zal opleveren,
al is het maar in de vorm van algemene dankbaarheid26.
Vanuit het besef dat de grote ideologieën in deze eeuw hun eigen geloofwaardigheid
hebben ondergraven, voert in de hedendaagse wijsbegeerte en literatuur een
waarheidsrelativisme de boventoon. Het werk van Milan Kundera en Vaclav Havel
dient men ontegensprekelijk in deze context te situeren. Bij beiden was het
wantrouwen t.o.v. de aanspraken van de (communistische) ideologie aanvankelijk
het uitgangspunt. Die stellingname had al vlug praktische consequenties: Kundera
week uit naar Frankrijk, Havel belandde in de gevangenis. Daarna evolueert hun
werk in een andere richting. Kundera definieert waarheid als het besef van haar
onmogelijkheid en deconstrueert daarom elke waarheidsaanspraak. Havel poogt in
de waarheid te leven. Voor beiden blijft de lach onmisbaar.
Maar maakt de lach het bestaan ondraaglijk licht of draaglijk zwaar? Deconstrueert
de lach elke waarheidsaanspraak of leeft hij van de waarheid? Is er een lach om of
een lach vanuit de waarheid? Misschien wordt dit dan de cruciale vraag: welke lach
tekent zich af op het gezicht van het nieuwe Europa?
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3, p. 18-19.
17 V. Havel, Poging om in de waarheid te leven, p. 52.
18 V. Havel, o.c., p. 52; p. 91.
19 V. Havel, Naar alle windstreken, De Prom, Baarn, 1990, p. 312-313.
20 Tsjechoslovakije maakte tot aan de Eerste Wereldoorlog deel uit van de Oostenrijks-Hongaarse
dubbelmonarchie.
21 M. Kundera, De kunst van de roman, pp. 96-97.
22 V. Havel, Brieven aan Olga, p. 163.
23 J. Patocka, Platon et l'Europe, Lagrasse, Editions Verdier, 1983.
24 V. Havel, Naar alle windstreken, p. 141.
25 De Latijnsamerikaanse auteur Mario Vargas-Llosa (vorig jaar nog kandidaat voor het
presidentschap in Peru) schreef onlangs in El Pais een hommage aan de ethische politicus
Vaclav Havel. Zie Is het mogelijk politicus te zijn zonder mensen te misleiden? in De Morgen,
7 mei 1991, p. 21.
26 V. Havel, Poging om in de waarheid te leven, pp. 31-33.
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Milan Kundera en zijn drukdoeners
Paul Pelckmans
Schrijvers in ballingschap zijn dikwijls bevlogen mensen, die gewoon niet uitgepraat
raken over de wantoestanden in hun thuisland. Die begrijpelijke, doorgaans ook
gerechtvaardigde verontwaardiging durft hun horizon nogal eens vernauwen tot één
enkel euvel. De - hopelijk - laatste grote literaire balling uit het Oostblok beantwoordt
niet direct aan dat profiel. Milan Kundera, die sinds 1975 in Parijs woont en daar
zijn bekendste werken schreef, werd bepaald geen monomaan. De Praagse Lente en
de Russische interventie die er een eind aan maakte, komen in zijn oeuvre regelmatig
ter sprake; ze zijn er zeker niet het hoofdthema. Kundera's recentste roman,
Onsterfelijkheid1, speelt zich zelfs helemaal af in zijn nieuwe vaderland. De herkomst
van de auteur blijkt er alleen uit enkele incidenteel-Praagse vergelijkingen. Bij
canonieke voorgangers zoals Virgil Gheorghiu of Alexander Solzjenitsyn zou
dergelijke overstap zonder meer ondenkbaar geweest zijn.

Experimenten zonder blikschade
Sinds Het boek van de lach en de vergetelheid (1978) en, vooral, De ondraaglijke
lichtheid van het bestaan2 (1984) werd Milan Kundera (o 1929) één van de populairste
(post)moderne fictie-auteurs. Wie van denigrerende verklaringen houdt, zou die
populariteit kunnen wijten aan een stuk vulgariserende herkenbaarheid. Zoals de
meeste van onze literaire tijdgenoten toont Kundera zich vormbewust en zet hij de
conventies van zijn genre graag te kijk. Hij zorgt er intussen voor dat het resultaat
nooit hermetisch gaat klinken en houdt het bij een set doorzichtige overtredingen,
die de globale verhaallijn geen moment onvolgbaar maken. De erfenis van de
experimentele roman
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wordt aangehouden, maar tegelijk gerelativeerd; de gecultiveerde lezer is sinds de
jaren zestig op erger getraind en krijgt dus gemakkelijke lectuur voorgeschoteld...
Onsterfelijkheid doorbreekt soms de chronologie. We lezen b.v. over een tweede
huwelijk en vernemen pas een paar hoofdstukken later hoe de eerste partner om het
leven kwam. Het zesde en voorlaatste deel dient zich expliciet aan als een episode,
een ingeschoven verhaal over een pas dan geïntroduceerd personage, dat ook het
verdere verloop niet zal beïnvloeden. De auteur zelf is nadrukkelijk aanwezig via
allerlei, soms zeer uitvoerige essayistische en historische uitweidingen. Hij treedt
ook op als verteller: we worden tussendoor vergast op enkele, duidelijk evengoed
verzonnen anekdotes uit de wordingsgeschiedenis van een boek dat, uiteraard, de
roman Onsterfelijkheid zelf is. In het eerste hoofdstuk vertelt Kundera hoe hij, terwijl
hij op een afspraak wacht, zijn sympathiekste personage bedenkt. Hij weet ook meteen
dat ze Agnes moet heten en tekent verwonderd aan dat hij nooit een vrouw met die
naam gekend had. In het laatste kraakt hij met zijn excentrieke vriend Avenarius een
fles wijn: het schrijfwerk zit er eens te meer op!
Het merkwaardigste is misschien nog dat auteurs ‘werkelijkheid’ en fictie niet
altijd strikt gescheiden blijven. In het vijfde deel zien we Kundera gissen naar de
mogelijke motivaties van een fait-divers, een laconiek krantenbericht over een
onbekende: ze veroorzaakte een reeks ongevallen door, in een onderbroken
zelfmoordpoging, een lange minuut op een autosnelweg te gaan zitten. Na een paar
hoofdstukken gaat de speculatie over naar de indicatief, zodat de ‘echte’
zelfmoordkandidate nu een romanpersonage wordt. Weer wat later vernemen we dat
Agnes bij die kettingbotsing om het leven kwam. Ook Avenarius pendelt tussen de
beide intriges. In het laatste hoofdstuk vindt hij zelfs de gelegenheid Agnes'
weduwnaar, die in de fictieve geschiedenis uitgebreid ter sprake kwam, aan de auteur...
voor te stellen.
Het blijft bij opvallende stoutigheidjes, die telkens verrassen zonder de lectuur
ooit te bemoeilijken. Intussen zou het kortzichtig zijn zonder meer te besluiten dat
Kundera gewoon oppervlakkig aanpikt bij een genrekritiek die zelf een gevestigde
waarde werd. Onsterfelijkheid staat vol opzichtig verstorende ingrepen, die keer op
keer elk reëel impact missen; ze passen bij een verhaal dat ook op andere vlakken
ongeveer elke poging om wat dan ook duurzaam te beïnvloeden of bij te sturen als
onbeduidende koude drukte afschrijft.
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Losse gedachten
Gaat het eigenlijk wel aan door de vrolijke wirwar van anekdotes en beschouwingen
in Onsterfelijkheid zo'n eenduidige lijn te trekken? Kundera zet in zijn
auteurscommentaren, die soms heuse kleine essays worden, enthousiast allerhande
theorieën op. Hij onderscheidt drie types onsterfelijkheid, een grote, een kleine en
een lachwekkende, vijf soorten coïncidenties en evenveel stadia van een standaard
erotische evolutie. Elders gaat het bladzijdenlang over de aflossing van de ideologieën
door een alomtegenwoordige ‘imagologie’. Dat die theoriefragmenten elkaar af en
toe doorkruisen ligt voor de hand; het is minstens even duidelijk dat ze speels willen
overkomen. De lezer hoeft ze nooit helemaal te geloven en moet alleszins niet
proberen ze tot een strak systeem in elkaar te passen.
In De kunst van de roman3 werd die aanpak op zijn beurt getheoretiseerd. De
ambitie van de romancier, stelde Kundera, verschilt principieel van die van de filosoof.
De eerste zoekt geen coherenties, maar probeert integendeel de eindeloze complexiteit
van de concrete werkelijkheid zo exhaustief mogelijk haar veelzijdige recht te geven.
In die zin zijn de peetvaders van de moderne roman, Rabelais en Cervantès, tegelijk
ook de tegenvoeters van Descartes. Als er binnen hun traditie speculatief gedacht
moet worden, is de losse, altijd vrij-blijvende stijl van het essay daarvoor het
aangewezen, welbeschouwd het enige echt aanvaardbare register. Kundera maakt er
in al zijn romans gretig gebruik van.
De vraag is of zijn schrijverspraktijk niet op zijn beurt complexer ligt dan hij die
zelf definieerde. Uiteindelijk is De kunst van de roman ook een essay - en dus
vermoedelijk niet helemaal waar. Kundera beweert dat hij met zijn romans
voortdurend elke willekeurige richting op kan en nodigt zijn lezer uit ze te genieten
als een spervuur aan boutades, doordenkertjes en suggestieve ideeën. Bij nader toezien
vertoont dat absolute eclectisme toch een zeer herkenbaar zwaartepunt. De dilettant
heeft zo zijn zekerheden.

Nazaten van Bettina
Het tweede deel van de roman kreeg, zoals het geheel, de titel Onsterfelijkheid mee.
Kundera onderbreekt er de pas aangegeven hoofdlijn van het verhaal met een episode
uit de Duitse Romantiek, die anderhalve eeuw later bijna grotesk aandoet. De jonge
Bettina Brentano-von Arnim (1785-1859) beet zich ooit vast in een kinderlijk-en-
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thousiaste verliefdheid op de oude Goethe. Toen de meester eindelijk gestorven was
en haar dus niet meer kon logenstraffen, publiceerde ze een zwaar hertoetst bundeltje
Briefwisseling van Goethe met een kind (1835), dat de herinnering aan hun bijzondere
band moest vereeuwigen. Die quasi mythomane bedoening is dan nog alleen maar
de bekendste van een hele reeks bevlogen invallen. Bettina kwam op voor Tyroolse
opstandelingen en voor de eerste proletariërs in Silezië; ze beleefde een stormachtige
vriendschap met Beethoven, correspondeerde een tijdje met Marx en publiceerde
open brieven aan de Franse volksvertegenwoordiging, de koning van Pruisen, enz.
Ik stel me voor dat een feministe uit een dergelijke levensgang een complete
historische roman zou kunnen putten. Zelfs de puberachtige idylle met Goethe zou
dan geëmancipeerd blijken omdat de jongedame toch maar alle avances maakte.
Milan Kundera voert haar op als het prototype van de onvermoeibare maar
vermoeiende romantica, die zich met een bij elke gelegenheid even brandende
overtuiging voortdurend uitslooft voor de ene sublieme pose na de andere.
De eigentijdse personages in de andere delen laboreren aan smallere ambities.
Kundera heeft het over het averechts succes van de wereldverbeteraars, die met hun
nauwlettende bezorgdheid de sociale controles vermenigvuldigen en de wereld
daardoor onleefbaarder maken. Hij heeft ook scherpe woorden voor de homo
sentimentalis: de moderne overwaardering van het gevoel maakt de intermenselijke
relaties tot een slagveld voor absolute verwachtingen, die heimelijk trachten naar
grootse tragedies en daarmee uitlopen op overbodige catastrofes. Weer andere
hoofdstukjes verkennen de tyrannie van de actualiteit: de irrationele behoefte ‘bij’
te zijn en te blijven doet veel volwassenen achter de jeugdcultuur of achter de modes
aanhollen. Agnes' man vindt de schitterende formule dat je, om ‘in’ te blijven, de
briljante bondgenoot moet weten te zijn van je eigen grafdelvers...
De bezwaren sluiten aan bij bekende thema's uit de recente cultuurkritiek en klinken
op het eerste gezicht erg heterogeen. Bettina hield zowel van nobele idealen als van
intense gevoelens en wou geen enkele belangrijke gebeurtenis van haar tijd missen.
Ze combineert, in een soort totaliserend precedent, alle elders gewraakte
hersenschimmen. De modernere personages imiteren haar nooit. Kundera zorgt er
wel voor dat hun doen en laten regelmatig, zonder dat ze het zelfs maar vermoeden,
aan dat romantische archetype herinnert.
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Gehalveerd existentialisme
Natuurlijk hadden we Bettina niet nodig om te vermoeden dat de ambities die in
Onsterfelijkheid slag om slinger vastlopen, voor Kundera variaties op één en hetzelfde
thema zijn. Wie dwaze dromen koestert, zoekt een stuk zelfbevestiging en probeert
zijn eigen bestaan op te krikken. In De ondraaglijke lichtheid hadden de personages
al minder last van de Russische invasie dan van de behoefte voor al hun beslissingen
een hogere noodzaak of een fatum te bedenken. De ‘lichtheid’ is de fundamentele
contingentie van het bestaan. Die is voor velen ondraaglijk. Onsterfelijkheid4 biedt
een reeks nieuwe voorbeelden van hetzelfde onvermogen zich met de eigen
toevalligheid te verzoenen.
Gedachte en verwoording doen aan het existentialisme denken. Kundera toonde
zich ook vóór hij naar Parijs kwam al sterk geboeid door het Franse geestesleven.
Hij is duidelijk schatplichtig aan Sartres analyses over de kwade trouw, la mauvaise
foi van al wie zich, om aan de absurditeit te ontsnappen, beroept op ad hoc bedachte
hogere waarden. De personages uit Onsterfelijkheid geloven in dezelfde stijl in de
Geschiedenis, de Grote Passie of de Jeugd. Het verschil is dat Sartre uit het ontbreken
van elke hogere rechtvaardiging afleidde dat ieder mens alleen en absoluut
verantwoordelijk is voor al zijn daden. Het existentialisme diende zich, tot in de titel
van een bekend programmaschrift5, nadrukkelijk aan als een humanisme; het was
tegelijk een filosofie van het absurde én van het engagement. Milan Kundera trekt
een andere conclusie. Zijn personages bewonen dezelfde absurde wereld als die van
Sartre of van Samuel Beckett, maar ze voelen zich gelukkig als ze daarin
onverantwoord(elijk), in een sfeer van radicale toevalligheid durven leven. De titel
Onsterfelijkheid staat dan voor alle absolute dromen waaraan mensen die de lichtheid
niet aandurven zich plegen te vertillen.
Sartres critici hebben vaak beweerd dat zijn overstap van het absurde naar het
engagement een gedachtensprong was, die meer vrome wensen dan consistente logica
vertaalde. Dat debat hoeven we gelukkig niet over te doen: bij Kundera's
koerscorrectie gaat het er duidelijk niet om de tweeslachtige boodschap van het
existentialisme door een coherentere visie te vervangen. De aflossing van het
engagement door een nieuwe nonchalance heeft meer te maken met een gewijzigd
cultuurklimaat.
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Moderniteit ter discussie
De personages van Milan Kundera zijn niet tevreden met het beperkte, toevallige
ego dat ze onvermijdelijk máár zijn; ze ontvluchten de vernedering in allerlei grootse
dromen. De intrige laat die pogingen mislukken en suggereert minstens impliciet dat
het leven pas aangenaam wordt als men zich, onder verzaking aan alle eigengereide
initiatieven, laat meedrijven op de universele lichtheid.
Nu is de nooit aflatende hang naar initiatieven misschien toch geen
eeuwigmenselijke ‘perversie’. De laatste jaren verklaren de antropologen dat streven
weer graag als een relatief recente opstelling, een basiscomponent van het moderne
individualisme6. De traditionele maatschappijen, die veruit het leeuwedeel van de
wereldgeschiedenis uitmaken, kenden een docielere, geïntegreerde levenshouding.
De moderniteit doet alles anders: ze profileert zich als een absolute uitzondering, die
radicaal afwijkt van het algemeen menselijk patroon7. De betrokken analyses voegen
er meestal aan toe dat die afwijking de laatste decennia op haar beurt in een crisis
terechtkwam. Het succes van een term als ‘postmodern’ heet dan, naast veel andere
aanwijzingen, symptomatisch voor een breedverbreide wens de bakens andermaal
te verzetten.
De menswetenschappers die die visie verdedigen laten de moderne ‘afwijking’
doorgaans van start gaan bij de Verlichting en de Romantiek. Bettina heeft een en
ander van dichtbij mee-gemaakt. Men mag dus veronderstellen dat Kundera, die haar
op de korrel neemt, daarmee zijn bijdrage levert tot de recentere crisis van de
moderniteit. In sommige hoofdstukken van Onsterfelijkheid ziet het er zelfs naar uit
dat het advies alle hoogstandjes en andere gecompliceerde projecten liever op te
geven, meteen een soort terugkeer naar een meer geïntegreerde levensstijl bepleit8.
Ik denk met name aan een episode uit het vierde boek, die het ‘leven’ - voor de
gelegenheid gedefinieerd als een altijd getormenteerde omgang met het ego -, afzet
tegen een elementair ‘zijn’, dat nog niet aan persoonlijkheidscomplicaties toe is. Het
klinkt als een zeldzame belofte:
Languit in het gras, doorzinderd door het eentonige gekabbel van de rivier
die haar ik, de smerigheid van haar ik, scheen weg te wassen, baadde
Agnes in het elementairwezen dat zich aftekent in het langzame verloop
van de tijd en in het blauw van de hemel; ze wist nu, voor altijd, dat er
niets mooiers te beleven is... Leven, daar is niet veel geluk bij; leven
betekent zijn kwetsbare ik door de wereld torsen; maar zijn, dat is geluk.
Zijn: een fontein worden, een stenen vergaarbak waarin de wereld
neerdruppelt als een milde regen...
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Het opperste geluk bestaat erin één te worden met de wereld. Intussen is het
veelzeggend dat Agnes in die richting gaat dromen op een moment dat ze er juist
over denkt de drukte in Parijs en de sleur van haar huwelijk op te geven: ze zou
liever, alleen, in Zwitserland gaan wonen. De Alpen zijn ongetwijfeld een natuurlijker
omgeving dan de grootstad. Met dat al gaat het toch, in een door en door
individualistisch register, om het zoveelste absolute vertrek uit de moderne literatuur.

De hinderlijke medemens
Agnes kan trouwens het hele verhaal lang verrassend goed zonder gezelschap. Het
onvermogen zich met een contingent, altijd beperkt ego te vereenzelvigen is voor
Kundera de bron van alle ellende. De verklaring krijgt een eigen accent als Agnes
zich zorgen gaat maken omdat er in een overbevolkte wereld veel minder gebaren
dan mensen zijn. Elk zogenaamd persoonlijk cachet komt onvermijdelijk in honderden
exemplaren voor, de ander dreigt zich altijd te ontpoppen als een onverwachte
dubbelganger. Ook los daarvan lijken de medemensen allereerst benauwend. In het
derde hoofdstuk van het eerste deel - de auteur heeft haar dan nog maar pas bedacht
- ontmoeten we Agnes in een drukke sauna. Ze vraagt zich daar, met komische angst,
af of het hiernamaals niet nog pijnlijker dreigt uit te vallen: na zoveel eeuwen
geschiedenis zijn er nu eenmaal meer doden dan levenden!
En dat zijn nog maar de anonymi. De meer nabije anderen zorgen voor pijnlijker
problemen. In het tijdperk van homo sentimentalis is elk privéleven een wespennest.
Agnes blijft op dat vlak tamelijk gespaard. Kundera heeft haar nodig voor de
bedenkelijker suggestie dat ook een aangename omgeving vlug beklemmend wordt.
Na haar autoongeluk ziet ze er, in spoedopname, eindeloos tegenop haar inderhaast
ingelichte man nog één keer weer te zien en verkiest ze zich wat vlugger te laten
doodgaan. Het is niet eens uit echte weerzin. Agnes had haar man zonder ruzie
verlaten, blijft zelfs erg op hem gesteld en past er overigens wel voor op wie dan ook
te haten omdat - ook dat wordt met zoveel woorden gezegd - de haat het vervelende
neveneffect heeft je te nauw aan je tegenstander te binden. Alleen lijkt de blik van
de ander, nu ze gaat sterven, vreselijk vermoeiend. Haar vader had haar op zijn
sterfbed, hoewel ze zijn lievelingsdochter was, met dezelfde aandrang gevraagd niet
meer naar hem te kijken. Sindsdien droomde Agnes soms, zonder er echt op te hopen,
van een hier-
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namaals waar de mensen geen gezicht meer zouden hebben. Alle hinderlijke interactie
zou daarmee vanzelf wegvallen.

Van ijver naar indolentie
Onsterfelijkheid brengt het verhaal van een wereld waar de mensen elkaar voortdurend
en op alle denkbare manieren voor de voeten lopen. Agnes en de andere personages
dromen soms van een schimmig soort participatie; het gaat telkens om strikt
persoonlijke dromen. Men kan desgewenst geloven dat ze in die geprivilegieerde
momenten voeling krijgen met een ‘lichte’ kosmische polsslag van het Zijn. Van
enige toenadering tot de concrete medemens is er alleszins geen sprake. In die zin
blijft de crisis van de moderniteit bij Milan Kundera duidelijk een crisis binnen de
moderniteit: het individualisme, de fundamentele apartheid van de moderne eenling,
komt er niet echt in het gedrang.
Die apartheid krijgt wel een ongebruikelijke allure. In de 19e eeuw en in een goed
stuk van onze 20e diende het individualisme zich aan als een onvermoeibare
ondernemingslust. De wereld was aan de energieke durver, de self made man die
zich door geen enkel voorgegeven kader lieten weerhouden zijn eens gekozen project
ten koste van wat dan ook door te zetten. Het individu zwoer bij zijn absolute vrijheid,
wilde een zelf uitgestippelde weg bewandelen, maar vond het even vanzelfsprekend
al zijn krachten tot de laatste snik aan één grootse ambitie te wijden. De legendarische
industriemagnaat, die als krantenventer begon en een wereldfirma uit de grond
stampte, was het prototype van die opstelling. De romantische dichter, die alles en
iedereen opofferde aan de eisen van zijn onvergelijkelijke oeuvre, of de revolutionaire
filantroop, die voor zijn droom over lijken ging, waren gedreven door dezelfde
verbeten ijver.
De laatste decennia klinkt hun onverbiddelijke inzet minder geloofwaardig. De
Duitse filosoof Peter Sloterdijk brandmerkte die houding als cynische rede9 en
ontdekte er de bron van alle kwaad. Zijn ‘kynische’ tegengif lijkt in veel opzichten
op Kundera's pleidooi voor de lichtheid. Het bleef trouwens niet bij die twee oproepen:
zelfs Marguerite Yourcenar, die in haar bekendste romans Mémoires d'Hadrien en
L'oeuvre au noir nog onvervalste Strebers opvoerde, verkoos haar werk af te ronden
met de veel passievere wijsheid van de homme obscur Nathanaël10. Sinds de terugloop
van de contestaties ging dit soort pleidooien de culturele scène domineren. Ze
begeleidden allicht een
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verschuiving die zich in het dagelijkse leven zelf aftekende. Sommige antropologen
spreken in dat verband van een tweede golfslag van het individualisme11. Na eerst
alle externe beknellingen van zich afgegooid te hebben zou het (post?)moderne
individu nu ook de ultieme imperatief van de consequente prestatie opgeven. Er daagt
zo een nog radicalere, maar tegelijk wat kortademige vrijheid, die de Grote Doelen
vergeet: het lijkt voortaan prettiger van moment tot moment en zonder al te veel
overtuiging in te gaan op telkens nieuwe invallen en impulsen.
De narratieve capriolen in Onsterfelijkheid illustreren die nieuwe nonchalance.
Het zijn stuk voor stuk invallen, die er nooit lang toe doen. De inspanningen van de
personages hebben meer effect; het is alleen nooit het gewenste want ze maken er
zichzelf en hun omgeving doodongelukkig mee. Ik ben niet zeker dat de auteur zelf
echt gelooft dat ze met al die moeite in laatste instantie ‘onsterfelijkheid’ najagen;
die twijfelachtigste ambitie doet de hele drukke bedoening in elk geval nog een stuk
onwerkelijker overkomen. Kundera verwacht blijkbaar meer heil van een pretentieloos
individualisme.

Eindnoten:
1 Nederlandse vertaling: Onsterfelijkheid, Ambo, Baarn, 1990. De Franse versies, die de auteur
de laatste jaren van dichtbij volgt en bijwerkt, verdienen bijzondere aandacht; of ze echt, zoals
Gallimard keer op keer fier vermeldt, la même valeur d'authenticité que le texte tchèque hebben
is een andere vraag, waarover ik me geen oordeel kan vormen.
2 Cfr. daarover twee uitvoerige bijdragen van Leo Geerts, Milan Kundera. De kwetsbare lichtheid
van de roman in Streven, augustus-september 1984, pp. 986-99; Milan Kundera. ‘De ondraaglijke
lichtheid van het bestaan’. De zware herhaling, de lichte eenmaligheid in Streven, oktober
1984, pp. 56-67.
3 Ambo, Baarn, 1987, vert. E. Van Altena.
4 Ongeveer halfweg de roman vertelt de auteur in een gesprek met Avenarius dat zijn nieuwe
boek De ondraaglijke lichtheid van het bestaan zal heten. Hij had die titel voor een vroegere
publikatie gebruikt, maar dat was een vergissing, in feite is zijn nieuwe werk de echte
Ondraaglijke. De gewild absurde redenering suggereert alleszins dat de twee werken in elkaars
verlengde liggen.
5 Cfr. het bekende programmaschrift L'existentialisme est un humanisme, Nagel, Paris, 1948.
6 Cfr. met name Louis Dumont, Essais sur l'individualisme. Une perspective anthropologique
sur l'idéologie moderne, Seuil, Paris, 1983.
7 Volgens de al wat oudere formulering van de bekende Nederlandse historicus Jan Romein
(1893-1962).
8 Die integraties beriepen zich uiteraard niet op enige lichtheid, maar integendeel op het morele
gewicht van een goddelijke orde. Dat hoeft op zich geen bezwaar te zijn omdat de geschiedenis
nooit letterlijk op zijn stappen terugkeert. Restauraties bouwen altijd een aantal - soms onbewuste
- aanpassingen in.
9 Kritik der zynischen Vernunft, Frankfurt, Suhrkamp Verlag, 1983. Cfr. daarover Ger Groot,
Peter Sloterdijk, kynicus in Streven, januari 1985, pp. 322-36.
10 Un homme obscur, Paris, Gallimard, 1982. Cfr. over Marguerite Yourcenar: Luc Devoldere,
Afscheid van Yourcenar. ‘Quoi? L'éternité’: een autobiografie zonder ik in Streven, juni 1989,
pp. 797-806.
11 Cfr. met name Gilles Lipovetsky, L'ère du vide. Essais sur l'individualisme contemporain,
Gallimard, Paris, 1983 en L'empire de l'éphémère, id., 1988.
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Meer dan honderd miljoen verdwenen vrouwen
Amartya Sen
Er wordt vaak gezegd dat er meer vrouwen op de wereld zijn dan mannen. Dat is
niet zo. De bewering berust op een extrapolatie van wat in Europa en Noord-Amerika
geldt: dáár zijn er 1,05 en zelfs meer vrouwen per man. Maar in Zuid- en West-Azië
daalt die verhouding tot 0,94 en zelfs lager. En elders in Azië, in Afrika en
Latijns-Amerika varieert ze sterk. Hoe zijn die verschillen te verklaren? En hoe
moeten we de situatie beoordelen?

Grote verschillen van gebied tot gebied
Bij de geboorte komt er over de hele wereld ongeveer dezelfde meerderheid voor
van 105 à 106 jongens voor 100 meisjes. De oorzaak daarvan is nog steeds onderwerp
van discussie. Na de geboorte echter lijkt de natuur algemeen in het voordeel van de
vrouwen te werken na de conceptie. Uitgebreid onderzoek wijst uit dat, bij gelijke
voeding en medische zorg, de vrouwen beduidend langer kunnen leven dan de
mannen. Zij lijken beter bestand tegen ziekten, meer gehard ook, en dit voordeel
genieten ze niet pas na hun veertigste jaar maar ook in de eerste levensjaren, meer
nog in de eerste maanden na de geboorte en zelfs al in de moederschoot.
Er zijn beduidend meer vrouwen dan mannen in Europa, de VS en Japan. Ofschoon
ook in die landen vrouwen in meer dan één opzicht worden achtergesteld - mannen
worden duidelijk bevoordeeld wat betreft hoger onderwijs, opleiding voor
gespecialiseerd werk, promotie tot hogere functies - is er weinig discriminatie in
basisvoeding en gezondheidszorg. Het grotere aantal vrouwen in deze landen is ten
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dele het gevolg van sociale verschillen en verschillen in leefmilieu; mannen zijn er
vaker het slachtoffer van geweldpleging en van ziekten die verband houden met
roken. Maar naast deze factoren blijkt ook de betere weerstand van vrouwen tegen
ziekte een rol te spelen. Of het overwicht van jongens bij de geboorte verband houdt
met de grotere levenskansen van de vrouwen is op zichzelf een niet onbelangrijke
vraag. Want het sterftecijfer van de vrouwen lijkt voor alle leeftijden lager te zijn
overal waar mannen en vrouwen ongeveer gelijk behandeld worden in zaken van
levensbelang.
Zo vergaat het de vrouwen echter niet in het grootste gedeelte van Azië en
Noord-Afrika. Hier krijgen ze niet dezelfde medische verzorging als de mannen,
worden niet zo goed gevoed en genieten niet dezelfde sociale voorzieningen. En
daarom overleven minder vrouwen. In India b.v. ligt, in de periode onmiddellijk na
de geboorte, het sterftecijfer hoger voor de vrouwen dan voor de mannen en het
verschil blijft ongeveer constant tot op een leeftijd van ver in de dertig jaar. Vrouwen
zijn er vaker ziek, maar de uiteindelijke reden is de relatieve verwaarlozing waaronder
ze te lijden hebben, vooral m.b.t. gezondheidszorg en medische bijstand. Zo'n
verwaarlozing komt ook voor op veel andere plaatsen ter wereld. Dat maakt dat het
aantal vrouwen in Azië, Noord-Afrika en - in geringere mate - in Latijns-Amerika
kleiner is dan het zou zijn als er even goed voor hen gezorgd werd als voor de mannen.
Dit geldt echter niet voor de hele derde wereld. In het gebied aan de zuidgrens van
de Sahara, met zijn extreme armoede, honger en hongersnood, zijn er beduidend
meer vrouwen dan mannen: de verhouding is ongeveer 1,02. We leggen de oorzaak
dus beter niet bij ‘de derde wereld’, want er zijn te grote verschillen. Zelfs binnen
Azië, waar toch de negatieve verhouding vrouwen/mannen de hoogste ter wereld is.
Maar Zuidoost-Azië en Oost-Azië (buiten China) hebben een klein overschot aan
vrouwen (verhouding 1,01). De verschillen komen zelfs binnen één zelfde gebied
voor, soms zelfs binnen één land. Neem b.v. Punjab en Haryana, die tot de rijkste
staten van India behoren: daar is de verhouding opmerkelijk laag (0,86), terwijl ze
in de staat Kerala, in het zuidwesten van India, hoger is dan 1,03, even hoog als in
Europa, Noord-Amerika en Japan.
Om enig idee te krijgen over het aantal mensen die betrokken zijn bij die verschillen
in de verhouding tussen vrouwen en mannen, ramen we voor een bepaald land (China
of India b.v.) het aantal ‘verdwenen vrouwen’. Veronderstel dat in China of India
beide geslachten dezelf-
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de zorgen konden genieten, hoeveel meer vrouwen zouden er dan zijn? Als gelijke
zorgen zouden resulteren in een gelijk aantal inwoners van ieder geslacht, dan zou
de lage verhouding van 0,94 (in Zuiden West-Azië en in China) wijzen op een tekort
aan vrouwen van 6 procent. Maar in landen met gelijke zorg voor beide geslachten
is de verhouding ongeveer 1,05. Het reële tekort is dus 11%. Voor China alleen al
geeft dit 50 miljoen ‘verdwenen vrouwen’. Zuid- en West-Azië en Noord-Afrika
meegerekend komen we al ver boven de 100 miljoen. Deze nuchtere cijfers vertellen
een vreselijk verhaal van ongelijkheid en verwaarlozing die de grotere sterfte bij
vrouwen veroorzaken.

De puur culturele verklaring
Voor de verwaarlozing van de vrouwen gelden er twee vaak gegeven en nog vaker
impliciet aanvaarde simplistische verklaringen. De ene legt de nadruk op de culturele
tegenstellingen tussen Oost en West en beweert dat de westerse samenleving minder
seksistisch is dan de oosterse. Dat er in de westerse landen meer vrouwen dan mannen
zijn lijkt deze bewering te staven, in de trant van Kipling (die was natuurlijk niet zelf
begaan met seksisme en liet ‘the twain’ elkaar ontmoeten in romantisch-mannelijke
omstandigheden: ‘Er is noch oost noch west, grens noch ras, noch afstamming, /
waar twee sterke mannen tegenover elkaar staan, al komen ze van de uiteinden van
de aarde!’).
De andere simpele verklaring rekent met niveaus van economische ontwikkeling;
inferieure voeding en verzorging voor vrouwen is een kenmerk van arme, nog
onderontwikkelde economieën.
Beide verklaringen bevatten wel enige waarheid, maar geen van beide overtuigt
als algemeen geldende hypothese. Tot op zekere hoogte sluiten ze elkaar zelfs uit.
Voor een sluitende verklaring is een combinatie van culturele en economische
elementen vereist. Bovendien moeten er, naar ik wil aantonen, een hele reeks sociale
factoren in betrokken worden.
Nemen we eerst de culturele verklaring: de tegenstelling Oost-West schiet duidelijk
tekort, want binnen het Oosten of het Westen zijn er al grote verschillen. Japan heeft
- in tegenstelling tot bijna de hele rest van Azië - een verhouding vrouwen/mannen
die niet veel verschilt van die in Europa of Noord-Amerika. Dit suggereert - althans
op het eerste gezicht - dat reëel inkomen en economische ont-
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wikkeling beter dan het oosterse of westerse karakter van de samenleving verklaren
waarom de vrouwen minder levenskansen hebben. Bij de volkstellingen van 1899
en 1908 was er in Japan een duidelijk tekort aan vrouwen, maar tegen 1940 was hun
achterstand bijna ingelopen en in de jaren na de oorlog - toen Japan een rijk,
grotendeels geïndustrialiseerd land was geworden - was er helemaal geen tekort
meer, maar een ruim overschot. Ook in andere landen van Oost- en Zuid-Azië, o.m.
in Thailand en Indonesië, is er een overschot.
In de meest rudimentaire vorm van de verklaring Oost vs. West houdt men ook
geen rekening met andere kenmerken van deze samenlevingen. Zo behoort in
Zuid-Azië de verhouding vrouwen/mannen tot de laagste ter wereld (ongeveer 0,94
in India en Bangladesh en 0,90 in Pakistan, de laagste verhouding van alle grote
landen), maar die streek liep voorop in het kiezen van vrouwen voor het hoogste
politieke leiderschap. Zo hebben de vier grote Zuid-Aziatische landen ofwel een
vrouw aan het hoofd van de regering gehad (Sri Lanka, India, Pakistan) of aan het
hoofd van de voornaamste oppositiepartij (Bangladesh).
Het zijn uiteraard vrouwen uit de hoogste stand die zo hoog opgeklommen zijn
en het feit dat een vrouw de regering leidde betekende op zichzelf nog geen voordeel
voor de vrouwen in deze landen. Maar hier is het er ons alleen om te doen de idee
te toetsen of de tegenstelling tussen Oost en West beperkt blijft tot een gradatie in
seksisme. De verkiezingssuccessen van vrouwen in Zuid-Azië wijzen uit dat het om
complexere factoren gaat.
Het is wel zo dat de afstamming van deze vrouwen een rol speelde in hun poltieke
carrière: Indira Gandhi was de dochter van Jawaharlal Nehru, Benazir Bhutto de
dochter van Zulfikar Bhutto, enz... Toch ontvingen zij hun mandaat van het volk en
het belang hiervan mag men niet zo maar wegwuiven. Familiebanden zijn niets
nieuws in de politiek en ze bepalen de politieke opvolging in tal van landen. Dat
Indira Gandhi haar politiek gezag ten dele verwierf door de positie van haar vader
weegt op zichzelf niet zwaarder dan het feit dat Rajiv Gandhi's politieke
geloofwaardigheid in grote mate te danken was aan het politieke formaat van zijn
moeder, of het wellicht minder bekende feit dat Indira Gandhi's vader, de eminente
Jawaharlal Nehru, zijn eerste successen oogstte als zoon van Motilal Nehru, gewezen
voorzitter van de Congrespartij. Familiale invloeden, typerend voor de Zuid-Aziatische
politiek, hebben de vrouwen zeker een platform verschaft om via verkiezingen aan
de macht te komen; toch lijkt Zuid-
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Azië een lengte voor te liggen op de VS en de meeste Europese landen inzake
positieve discriminatie bij het winnen van verkiezingen.
Het is in dit verband ook zinvol de vergelijking te maken tussen de Amerikaanse
en Indiase wetgevende kamers. In de VS zijn er onder de volksvertegenwoordigers
6,4% vrouwen; in India zijn het er nu 5,3% en het waren er 7,9% in het vorige lager
huis. Slechts 2% van de Amerikaanse senatoren zijn vrouwen, terwijl er 9% resp.
10% waren in het vorige en het huidige hoger huis in India. En op een ander, maar
toch ook verwant vlak: ik had veel meer vrouwelijke collega's toen ik aan de
universiteit van Delhi doceerde dan ik er nu heb in Harvard. Het cultureel milieu
beïnvloedt zeker de verschillen tussen mannen en vrouwen (m.b.t. overlevingskansen
en andere factoren) maar het gaat niet op ze te herleiden tot een simpele tegenstelling
tussen het ‘seksistische’ Oosten en het ‘neutrale’ Westen.

De puur economische verklaring
Wat is de andere, de puur economische verklaring van de achterstelling van de
vrouwen waard? Het is zeker waar dat al de landen met een groot deficit aan vrouwen
in mindere of meerdere mate arm zijn, in termen van reëel inkomen. En er is geen
land van enige omvang met een hoog hoofdelijk inkomen dat zo'n deficit vertoont.
Men mag redelijkerwijze verwachten dat de economische vooruitgang de grotere
sterfte onder de vrouwen mildert. Zo zal b.v. het sterven in het kraambed afnemen
bij betere ziekenhuisverzorging en bij het dalen van het geboortecijfer dat gewoonlijk
volgt op economische ontwikkeling. Toch geeft een economische analyse in zo'n
rudimentaire vorm niet veel inzicht, want in veel arme landen bestaat er geen deficit
van vrouwen. In gebieden aan de zuidrand van de Sahara b.v., zo arm en
onderontwikkeld als ze zijn, is er een wezenlijk overschot van vrouwen. Ook
Zuidoost-Azië en Zuid-Azië (buiten China) verschillen in dit opzicht van de relatief
arme landen, zij het in geringere mate. Binnen India - het is al gezegd - hebben Punjab
en Haryana, twee van de rijkste en economisch meest ontwikkelde staten van India,
een heel lage verhouding vrouwen/mannen (rond 0,86), terwijl in de veel armere
staat Kerala de verhouding boven 1,03 ligt.
Het blijkt dat bij economische ontwikkeling heel vaak een relatieve achteruitgang
intreedt in de overlevingskansen van de vrouwen, ook als de levensverwachting in
absolute cijfers toeneemt voor vrouwen zowel als voor mannen. Zo werd b.v. in India
de kloof tussen de le-
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vensverwachting van de mannen en die van de vrouwen onlangs kleiner, maar dit
volgde op tientallen jaren verbreding van die kloof. De verhouding vrouwen/mannen
was geleidelijk kleiner geworden, van meer dan 0,97 in 1901 tot 0,93 in 1971, en ze
is nu nauwelijks gestegen. De situatie van de vrouwen werd slechter omdat ze minder
deelden in de medische en sociale vooruitgang. Economische ontwikkeling is niet
automatisch een remedie tegen het hogere sterftecijfer van de vrouwen.
De verhouding vrouwen/mannen liep in China beduidend terug na de economische
en sociale hervormingen die vanaf 1979 doorgevoerd werden. De Chinese Statistische
Jaarboeken vermelden een aanhoudende vermindering van 0,9432 in 1979 tot 0,9342
in 1985 en 1986. Daarna is er een toename tot 0,9398 in 1989, wat altijd nog minder
is dan in 1979. De levensverwachting was beduidend hoger voor vrouwen dan voor
mannen vóór de economische hervormingen, maar is daarna blijkbaar gedaald. Het
komt dus voor dat bij snelle economische ontwikkeling relatief meer vrouwen sterven.

Een netwerk van factoren
De verklaring vanuit het zgn. contrast tussen Oost en West en de ongenuanceerde
hypothese dat de noodsituatie van de vrouwen een kenmerk is van economische
‘onderontwikkeling’ kunnen op het eerste gezicht wel plausibel lijken, toch verschaft
geen van beide ons enig adequaat inzicht in de mechanismen die de vrouwelijke
achterstand m.b.t. sociaal welzijn en overlevingskansen veroorzaken. Daarvoor
moeten we het ingewikkelde netwerk ontrafelen van de economische, sociale en
culturele factoren die de regionale verschillen bepalen.
Er is b.v. van streek tot streek een groot verschil in de positie en zeggenschap van
de vrouw binnen het gezin en er is alle reden om aan te nemen dat er een relatie
bestaat tussen deze sociale factoren en de economische rol en zelfstandigheid van
de vrouwen. Werk buitenshuis en/of bezittingen kunnen in belangrijke mate de
economische onafhankelijkheid en macht van de vrouwen bepalen; en deze factoren
kunnen verreikende gevolgen hebben voor de verdeling van de baten en lasten in het
gezin en kunnen van grote invloed zijn op wat impliciet aanvaard wordt als de
rechtmatige aanspraken van de vrouwen.
Man en vrouw hebben gelijklopende én tegenstrijdige belangen die meespelen bij
de beslissingen in het gezin; beslissen kan een vorm
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zijn van samenwerking zoeken, waarbij bepaalde oplossingen voor conflictueuze
aspecten van het gezinsleven impliciet eensgezind aanvaard worden. Dergelijke
‘coöperatieve’ conflicten komen veel voor in groepsrelaties en de studie ervan helpt
ons begrijpen wat er allemaal meespeelt in het bepalen van het aandeel van de vrouw
in de baten van het gezin. Bepaalde stilzwijgend afgesproken gedragspatronen kunnen
voor man en vrouw een hulp zijn. Maar er zijn veel afspraken mogelijk en sommige
spelen in het voordeel van een van beide partijen. Kiest men er één uit, dan leidt dat
tot een bepaalde verdeling van de gemeenschappelijke baten. De oplossing van
gezinsconflicten bevat altijd niet ter sprake gebrachte gedragspatronen die de balans
enigszins in evenwicht houden. Het gezinsleven - het samen wonen en leven - is
overigens niet mogelijk als de aandacht sterk gericht is op de conflictstof (voortdurend
gespitst zijn op de conflicten wordt veelal beschouwd als afwijkend gedrag). Soms
zal de vrouw dan ook niet eens duidelijk beseffen hoe groot haar achterstelling is.
Een belangrijke rol speelt ook de beoordeling of het werk van de partner ‘renderend’
is en ‘bijdraagt’ tot de welvaart van het gezin, al worden de criteria voor het afwegen
van ‘bijdragen’ en ‘renderen’ zelden expliciet besproken. Dit zijn twee elementen
van de sociale waardeschaal die, naar ik meen, doorslaggevend de ongelijkheid
bepalen van de geslachten, zelfs in de rijke landen. Maar in de arme landen
bestendigen ze in grote mate de achterstelling van de vrouwen.
De verdeling van het globale gezinsinkomen zal minder in het nadeel van de
vrouwen uitvallen wanneer (1) zij buitenshuis verdienen; (2) hun werk renderend
geacht wordt (dit is eerder het geval voor werk buitenshuis); (3) zij een of andere
bron van inkomen hebben en daarover mogen beschikken; en (4) zij een duidelijk
besef hebben van de vormen van achterstelling van de vrouwen en de kansen willen
aangrijpen om hier wat aan te veranderen. Dit laatste punt wordt sterk beïnvloed
door het onderwijs voor vrouwen en hun deelname aan politieke activiteiten.
Uit tal van empirische gegevens, meestal studies over lokale situaties, blijkt dat
het lot van de vrouw wezenlijk kan verbeteren door een zgn. ‘renderende’ betrekking,
zoals loonarbeid buitenshuis of een ‘produktieve’ arbeid in b.v. de landbouw.
Huishoudelijk werk komt niet in aanmerking - hoe zwaar het ook mag zijn - omdat
het noch bezoldigd noch gewaardeerd wordt. Heeft de vrouw een ‘renderende’
betrekking dan kan de oplossing voor de ‘coöperatieve conflicten’ in veel opzichten
minder nadelig voor haar uitvallen.
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In de eerste plaats kan een vrouw vrijer beschikken over een inkomen uit arbeid
buitenshuis; het is bovendien vast, zodat ze minder kwetsbaar is. Ten tweede: het
sociaal aanzien dat hoort bij ‘broodwinner’ zijn en ‘produktief bijdragen’ tot de
gezamenlijke welvaart van het gezin, kan de positie van de vrouw binnen het gezin
verbeteren en van invloed zijn op de heersende culturele patronen voor het verdelen
van de gezamenlijke inkomsten. Ten derde: vrouwen die buitenshuis arbeiden in een
vaste betrekking, met enige waarborg en juridische bescherming, plus de bijhorende
rechten, leven in een minder precaire economische situatie. Ten vierde: arbeid
buitenshuis brengt in contact met de buitenwereld en dat kan de positie van de vrouw
binnen het gezin merkelijk ten goede komen. Zo kan arbeid buitenshuis ook nog
‘educatief’ zijn.
Mogelijk zullen door deze factoren de vrouwen een groter stuk van de koek
toebedeeld krijgen in het gezin en zal de verwaarlozing van de opgroeiende meisjes
afnemen. In veel landen wil men liever jongens, van wie verwacht wordt dat ze meer
materiële zekerheid zullen bieden aan hun bejaarde ouders. Die voorkeur zal
verzwakken als vrouwen net als mannen vaste bezoldigde arbeid kunnen verrichten.
En als de positie van de vrouw in het algemeen verbetert en haar inbreng meer
erkenning vindt, zal men beter voor de meisjes zorgen. En als vrouwen, door hun
werk buitenshuis, meer deelnemen aan het openbare leven kan dit door zijn opvoedend
effect de druk van de traditionele opvattingen en gedragspatronen verzwakken.
Studies over verschillende streken van Azië en Afrika tonen een correlatie aan
tussen de levensverwachting van de vrouwen en de tewerkstelling van beide
geslachten in ‘renderende’ arbeid. De rangschikking van die streken (buiten China)
volgens de verhouding vrouwen/mannen geeft in dalende orde:
1. de zuidrand van de Sahara;
2. Zuidoost- en Oost-Azië;
3. West-Azië;
4. Zuid-Azië;
5. Noord-Afrika.

De rangschikking volgens de verhouding van de levensverwachting voor vrouwen
tegenover die voor mannen, vertoont een opvallende gelijkenis:
1. de zuidrand van de Sahara;
2. Zuidoost- en Oost-Azië;
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3. West-Azië;
4. Noord-Afrika;
5. Zuid-Azië.

Natuurlijk is hiermee nog niet aangetoond dat ‘renderende’ arbeid de
levensverwachting doet toenemen. Er is misschien een andere factor die beide
beïnvloedt. Het is zeer moeilijk conclusies te trekken uit zulke algemene correlaties.
Maar dezelfde correlaties komen ook voor bij andere vergelijkingen. Zo is b.v. in
Punjab (de rijkste Indische staat) de verhouding vrouwen/mannen het laagste van
heel India (0,86); ook de verhouding van vrouwen tot mannen in ‘renderende’ arbeid
is er het laagst. De invloed van arbeid buitenshuis op het welzijn van de vrouwen is
ook aangetoond in een aantal studies over lokale gemeenschappen in verschillende
plaatsen ter wereld.

De Chinese crisis
De situatie in China is een geval apart. Het is een land waar de vrouwen traditioneel
achtergesteld zijn. Maar na de revolutie hebben de Chinese leiders zich bijzonder
ingespannen om de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te milderen. Dit deden
zij o.a. door (1) de basisgezondheidszorg en de verpleging uit te breiden tot de gehele
bevolking; (2) meer vrouwen ‘renderende’ arbeid te verschaffen, waardoor ook de
rol van de vrouwen in de economie en de samenleving sociaal meer gewaardeerd
werd.
De algemene levensverwachting is opmerkelijk gestegen. Ondanks een daling
tijdens de verschrikkelijke hongersnoden van 1958-1961 (toen de zgn. ‘Grote Sprong
Voorwaarts’ jammerlijk mislukt was) is in China de levensverwachting bij de geboorte
gestegen van niet veel meer dan 40 jaar omstreeks 1950 tot bijna 70 jaar bij het
invoeren van de economische hervormingen in 1979. De scherpe daling van het
sterftecijfer (algemeen, maar sterker bij de vrouwen dan bij de mannen) is des te
verrassender daar ze optrad op het ogenblik van ernstige economische problemen,
zoals vrijwel algemeen gebrek aan efficiëntie in de industrie; een vrijwel stagnerende
landbouw en een relatief zwakke groei van de produktie per hoofd. De
levensverwachting van de vrouwen bij de geboorte haalde de toch al gestegen
levensverwachting van de mannen in en was beduidend hoger tegen de tijd van de
economische en sociale hervormingen van 1979.
Door die hervormingen steeg de economische groei onmiddellijk en de landbouw
stagneerde niet langer. Volgens officiële bronnen ver-
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dubbelde de landbouwproduktie tussen 1979 en 1986 en dit is - ook als we rekenen
met een eventueel aandikken van de cijfers - nog altijd een opmerkelijke prestatie.
Maar voor dezelfde periode vermelden de officiële cijfers een stijging van het
algemene sterftecijfer dat constant hoger ligt dan wat bereikt was tegen 1979. Ook
de relatieve levensverwachting van de vrouwen lijkt gedaald te zijn en de verhouding
vrouwen/mannen is teruggelopen van 94,3 in 1979 tot 93,4 in 1985 en 1986. Het is
moeilijk de beschikbare gegevens te interpreteren, maar de indruk dat de
levensverwachting voor de vrouwen weer onder die van de mannen gedaald is wint
veld. Zo rekent het meest recente World Development Report van de Wereldbank
met een levensverwachting van 69 jaar voor de mannen en 66 jaar voor de vrouwen.
(Hoe weinig zekerheid er overigens terzake is, blijkt uit het feit dat hetzelfde rapport
een gemiddelde levensverwachting van 70 jaar aangeeft voor mannen en vrouwen
samen).
Waarom daalde in China vanaf 1979 de levensverwachting voor vrouwen, zeker
in verhouding tot die van de mannen? Een aantal deskundigen wijzen er op dat de
Chinese leiders de laatste jaren in het algemeen niet meer opkomen voor de
gelijkberechtiging van de vrouw; die is vaak geen discussiethema meer; het is, naar
een uitspraak van de sociologe Margery Wolf, ‘een uitgestelde revolutie’. Dit is zeker
geen onbelangrijke factor, maar hij verklaart niet waarom de daling optrad in de
eerste jaren van de hervormingen, de periode van de snelle groei van de hele
economische sector.
De dwangmaatregelen uit 1979 om het aantal kinderen per gezin te beperken zijn
mogelijk van grote invloed geweest. In bepaalde delen van het land drong de overheid
zelfs het gezin-met-één-enkel-kind op. Gezien de Chinese voorkeur voor jongens
leidde deze beperking tot een vaak ernstige verwaarlozing van de meisjes. Er zijn
zelfs aanwijzingen dat vrouwelijke babies gedood zijn. In de eerste jaren van de
hervormingen bleek de kindersterfte bij de meisjes aanzienlijk te stijgen. Er waren
ramingen dat ze opgelopen was van 37,7 per duizend in 1978 tot 67,2 per duizend
in 1984. Volgens meer recente gegevens zijn dit overdreven cijfers. Niettemin is de
levensverwachting van de meisjes zeker ongunstig beïnvloed door de beperking van
het aantal kinderen per gezin. Met de latere versoepeling van de wet (o.m. toelating
om een tweede kind te hebben als het eerste een meisje is) heeft de overheid trouwens
impliciet toegegeven dat er problemen zijn.
Een tweede factor die de overlevingskansen van de Chinese vrouwen beïnvloedt
is de algemene crisis van de gezondheidszorg na de
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economische hervormingen. De landbouwbrigades en -collectieven, die vanouds
voor een belangrijk deel de basis geleverd hebben voor de gezondheidszorg op het
platteland, werden ontbonden en vervangen door het zgn. ‘systeem van gedeelde
verantwoordelijkheid’ waarin het gezin de spil was voor de landbouw. De
landbouwproduktie steeg, maar besnoeiingen in de gemeenschappelijke diensten
waren een zware financiële handicap voor China's uitgebreide medische diensten op
het platteland. De gecollectiviseerde landbouw had de produktie niet bijzonder
bevorderd, maar was wel een basis voor China's innoverende en uitgebreide rurale
gezondheidszorg. Met de beperkende maatregelen wilde de overheid wel niet het
ene geslacht meer benadelen dan het andere, maar vanwege de achterstelling van de
vrouwen op het Chinese platteland, werden uiteraard de vrouwen en de kinderen het
hardst getroffen. (Ook de politiek van het éne kind was in haar opzet neutraal ten
opzichte van de geslachten, maar door de achterstelling van de vrouwen, benadeelde
ze tot nog toe de meisjes).
Ten derde mogen we veronderstellen dat het systeem van gedeelde
verantwoordelijkheid minder plaats laat voor de vrouwen in wat ‘renderende’
landarbeid geacht wordt. Het nieuwe systeem keert terug naar een meer traditionele
werkverdeling en het werk van de vrouwen in het huishouden zal allicht weer, zoals
overal ter wereld, worden ondergewaardeerd. Dit kan een negatieve weerslag hebben
op de status van de vrouw in het gezin, zoals hiervoor betoogd is. Dit effect kan in
bepaalde streken wel ten dele opgevangen worden door een groter aanbod van arbeid
buiten de landbouw voor de vrouwen. Maar de afbrokkeling van de gezondheidszorg
betekent een groter risico voor de oude mensen en versterkt allicht de traditionele
voorkeur voor jongens, zodat minder goed gezorgd wordt voor de meisjes.

Onderwijs en eigendom in Kerala
Analyses die alleen steunen op contrasten tussen Oost en West of ‘onderontwikkeling’
helpen ons niet ver vooruit. Belangrijke variabelen - b.v. tewerkstelling en onderwijs
voor vrouwen - hebben zowel een economische als een culturele weerslag. Nu kan
het op het eerste gezicht lijken dat ook wij een economische verklaring zoeken als
wij de weerslag van ‘renderende’ arbeid op de levensverwachting van de vrouwen
onderzoeken. Toch is het niet zo. De diepere vraag is namelijk waarom zo'n arbeid
buitenshuis b.v. meer voorkomt aan de
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zuidrand van de Sahara dan in Noord-Afrika, meer in Zuidoost- en Oost-Azië dan
in West- en Zuid-Azië. Cultuur én religie spelen zeker een rol in deze streken. Voor
een grondige verklaring van de achterstelling van de vrouwen dient men het verband
te leggen tussen de economische oorzaken en de sociale en culturele factoren. Er is
meer in het spel dan ‘renderende’ arbeid. Ook onderwijs en economische rechten inclusief eigendomsrechten - zijn mogelijke cruciale variabelen. Neem b.v. de reeds
genoemde staat Kerala: de verhouding vrouwen/mannen is er hoger dan 1,03, dichter
bij de 1,05 van Europa dan bij de 0,94 van het hele gebied van China, West-Azië en
India. De levensverwachting van de vrouwen bij de geboorte was in Kerala al 68
jaar bij de laatste volkstelling in 1981 (nu geraamd op 72), duidelijk hoger dan de
toenmalige 64 jaar van de mannen (nu 67). Vrouwen kunnen in Kerala over het
algemeen ‘renderende’ arbeid vinden - zeker veel meer dan in Punjab - maar op dit
punt is de staat geen uitzondering. Wel uitzonderlijk is er de hoge graad van
alfabetisatie. Die is niet alleen hoger dan elders in India, maar ook beduidend hoger
dan in China, vooral bij de vrouwen. Kerala heeft met fondsen van de staat het
basisonderwijs veralgemeend, een experiment dat in de laatste decennia doorgevoerd
werd door linkse regeringen, maar dat al bijna twee eeuwen geleden ingezet is door
de vorsten van de koninkrijken Travancore en Cochin. (Deze twee inheemse staten
behoorden niet tot Brits India; zij werden na de onafhankelijkheid samengevoegd
met nog een klein stuk van het oude gebiedsdeel Madras tot de nieuwe staat Kerala).
Reeds in 1817 vaardigde de jonge koningin van Travancore, Rani Gouri Parvathi
Bai, kordate besluiten uit ter bevordering van het openbaar onderwijs.
‘Het rijk moet alle kosten op zich nemen van het onderwijs voor zijn inwoners
opdat het hun niet aan kennis moge ontbreken en zij door de verspreiding van het
onderwijs betere onderdanen en dienaren van het rijk mogen zijn en zo de goede
naam van het rijk verhogen’.
Bovendien worden in een deel van Kerala eigendommen in de regel in vrouwelijke
lijn overgeërfd. Deze factoren, plus het algemeen hoog niveau van de openbare
gezondheidszorg, helpen mee verklaren waarom de vrouwen in Kerala niet achterop
blijven in overlevingskansen. De weerslag van ieder van die factoren afzonderlijk
afwegen is niet mogelijk, maar het zou een vergissing zijn ze niet allemaal te
onderzoeken als potentieel belangrijke variabelen.
Gezien de enorme draagwijdte van de overlevingsproblemen van
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de vrouwen in grote gedeelten van Azië en Afrika is het wel verbazend dat er zo
weinig aandacht aan besteed is. Het aantal ‘verdwenen’ vrouwen is aanzienlijk. Meer
dan honderd miljoen vrouwen ontbreken omdat zij meer verwaarloosd werden dan
de mannen. Om de situatie te kunnen keren door politieke actie en openbaar beleid
moeten de redenen daarvan eerst beter bekend zijn. Dit is duidelijk een van de meest
belangrijke én meest veronachtzaamde problemen waar de wereld vandaag mee
geconfronteerd wordt.
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Welke visie voor welk Europa?
Een synode voor Europa
Jan Grootaers
De laatste twee jaren vonden niet weinig colloquia, symposia en congressen plaats
waarop christenen uit Oost- en West-Europa elkaar konden ontmoeten. De
oecumenische convocatie van Basel in mei 19891 was daarvan de voorloper. Het
ontbreekt op deze bijeenkomsten meestal niet aan organisatorische en andere
onvolkomenheden: heel wat leidinggevende christenen uit Oost-Europa blijven
afwezig omdat zij geëngageerd zijn in de wederopbouw van hun eigen land;
West-Europese christenen bezondigen zich meer dan eens aan koloniserende
neigingen; de ongelijktijdige ontwikkeling tussen Oost en West en vooral tussen de
Oost-Europese landen onderling - H. Goltz spreekt van een ‘asynchrones Europa’ maakt het uiterst moeilijk concrete beslissingen te nemen en tenslotte getuigt het
spreken over ‘Oost-Europa’ als was het één blok, meer van onze intellectuele luiheid
dan van een ware kennis van zaken!
In deze bijdrage wil ik verslag uitbrengen over de Europese interconfessionele
colloquia van Driebergen (conferentie-oord ‘Kerk en Wereld’, Nederland, november
1990) en van Tihange (culturele actie van de stad Hoei, België, mei 1991) die in
elkaars verlengde lagen. Terwijl het eerste zich over het culturele erfdeel van Europa
boog - pluriformiteit binnen een zekere eenheid -, zocht het tweede de relatie tussen
christenen en pluralisme te belichten.
Hoe verschillend ook van aanpak, beide colloquia vertoonden opvallende
gelijkenissen. Zowel Driebergen als Tihange speelden zich af met Helsinki op de
achtergrond en de conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa als
referentiekader. Allebei hadden bijzondere aandacht voor het aandeel van de islam
in de toekomst van Europa en voor een dialoog en een gemeenschappelijke actie van
ge-
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lovigen en niet-gelovigen in het Europa van morgen. In dit verband was, in Tihange,
het pleidooi van H. Madelin voor een open opvatting van de laïciteit toonaangevend.
In beide samenkomsten werd er ook naar de gedachtenwereld van Jacques Maritain
verwezen.

Driebergen: Welk Europa?
De eigenlijke bedoeling van het internationaal colloquium in Driebergen (november
1990) was een bijdrage te leveren tot de regeringstop, te Krakau in juni 1991, van
alle landen die de Final Act van Helsinki ondertekend hadden. De Driebergse
bijeenkomst was georganiseerd door kerkelijke vredesbewegingen van Nederland
(Interkerkelijk Vredesberaad en Pax Christi) in samenwerking met de Nederlandse
Raad van Kerken. De staf van ‘Kerk en Wereld’ zelf zou voor verslag en follow-up
zorg dragen. Voor enkele weken is het verslagboek van Driebergen verschenen
waarin alle referaten werden opgenomen. De rijke verscheidenheid van het symposium
vindt hierin een getrouwe neerslag2.
Het colloquium was allereerst een oecumenische ontmoeting niet alleen met de
inbreng van hervormde, lutherse, anglicaanse, rooms-katholieke en
Russisch-orthodoxe getuigenissen uit Oost en West maar ook van medewerkers van
de Conferentie van Europese Kerken (KEK) en van de Raad van katholieke
bisschoppen van Europa (CCEE), de twee ‘peetooms’ van Basel 1989. Maar, de
diversiteit die in Driebergen op het programma stond reikte veel verder dan onze
confessionele gespletenheid. Het ging ook om levensbeschouwelijke verscheidenheid,
om tegenstellingen tussen rijk en arm, om diversiteit van vrouwen en mannen;
aspecten die zich tot op zekere hoogte in de samenstelling van de delegaties
weerspiegelden.
De klassieke definitie van de Europese cultuur steunt meestal op twee pijlers: het
joods-christelijk erfdeel en de Grieks-Romeinse nalatenschap. De voornaamste
verdienste van dit colloquium is ongetwijfeld dat het deze gebruikelijke omraming
van onze traditie geheel heeft doorbroken. De plattegronden van onze middeleeuwse
steden tonen aan hoe dicht christenen en joden destijds samen gewoond en samen
geleefd hebben: hun kerk en hun synagoge stonden zo dicht bij elkaar dat zij elkaars
gezangen konden beluisteren. Hoe weinig talrijk ook, de joden hadden en hebben
eigen inbreng in Europa, zoals Mevr. R.G. Fuks-Mansfield duidelijk aantoonde. De
joden waren tegelijk toeschouwers en deelnemers. Hun inbreng verliep in twee
richtingen: door de invloed die zij uitoefenden (b.v. M. Buber en Fr.
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Rosenzweig) en de invloeden die zij ondergingen (b.v. H. Heine, Disraëli,
Mendelssohn, Marx). Het streven naar een homogene Europese christenheid werd
destijds en wordt ook nu door hun aanwezigheid in vraag gesteld.
De doorsnee-Europeaan is zich veel minder bewust van de culturele inbreng van
de islam in de voorbije eeuwen. Te Driebergen gaf Dr. S. Balic een overzicht van
deze traditie niet alleen in Spanje, Sicilië en Zuid-Italië maar ook in Zuid-Oost-Europa
waar de islamisering ouder is dan de vestiging van het Ottomaanse rijk. Merkwaardig
is daarbij het feit dat het seculariseringsproces van de islamieten zich in de Balkan
sterker dan elders heeft doorgezet. Hun bekwaamheid om zich in een pluralistische
context aan te passen is van groot belang als inspiratiebron en eventueel als model
voor de komende ontwikkelingen van de islam in West-Europa.
De Anglicaanse pastor R. Daniël, zelf van niet-Europese afkomst en adviseur voor
de ‘black ministries’ in Birmingham, hield een bijzonder actueel pleidooi voor de
integratie van de zwarte christenen die de desolate ‘achtertuinen’ van de Britse
metropolen bevolken. De jongere generaties zwarten in het Verenigd Koninkrijk
hebben het gevoel dat zij een eigen bijdrage kunnen leveren maar dat die niet gewenst
wordt. Blijven zij verder uitgesloten dan dreigt hun situatie tot een explosie te leiden.
Het cultureel erfdeel van Europa is dat van een ‘mixed bag’, van een grote culturele
verscheidenheid. Ook onze immigranten behoren nu tot de culturele identiteit van
het komende Europa...

Tihange: welke christelijke visie?
Uit de confrontatie in Driebergen bleek dat de ‘diversiteit in eenheid’ in het Europa
van morgen veel meer moet omvatten dan velen zich voorstellen en heel wat anders
is dan een zgn. terugkeer naar de ‘christelijke wortels’ van Europa. Van zijn kant
bracht het colloquium over de kerken en de democratie in Oost- en West-Europa in
het Belgische Tihange de complexiteit van die eenheid aan de hand van de recente
ontwikkelingen in Oost-Europa, aan het licht.
Het thema van Tihange, de toekomst van het pluralisme in Oost-Europese landen,
werd op een heel originele wijze benaderd vanuit twee invalshoeken: (1) de
verrassende wijze waarop de verschillende kerken onder communistische verdrukking
tot het democratiseringsproces van de maatschappij hebben bijgedragen, en (2) de
‘kater’ die de kerken overhielden na de roes van 1989.
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Vier factoren hebben volgens pastor Stefan Steinheim ertoe bijgedragen dat de
protestantse kerk in de DDR het communistisch regime heeft kunnen ondergraven.
In de eerste plaats de theorie over de secularisering. In de geseculariseerde
samenleving van de DDR bood de protestantse kerk zich niet langer aan als
‘Volkskirche’ maar zette zij zich actief in als ‘minderheidskerk’ en zocht daarvoor
naar meer aangepaste evangelisatievormen. De deelname aan de oecumenische
beweging betekende vervolgens een bevrijding uit de gesloten grenzen. Dank zij de
Wereldraad van Kerken ontdekte men een nieuwe maatschappelijke inzet (Derde
Wereld, leefmilieu, sociale gerechtigheid). Dit ging gepaard met de opbloei van een
groot aantal kleine pluralistische actiegroepen die zich voor de rechten van de mens,
voor het leefmilieu, enz. inzetten. Uit deze beweging onstond Neues Forum. De
vierde factor was de invloed van de perestrojka en de beweging voor geweldloosheid.
In Polen hebben andere factoren gespeeld: de eeuwenoude verbondenheid van de
Poolse kerk met het lot van de verdrukte natie; de breuk met de bezittende klasse ten
gevolge van de onteigeningen na 1946; de gedragslijn van kardinaal Wyszynski die
bewust voor de verdediging van de rechten van alle mensen koos, de kerkelijke
distantiëring van alle geweld en de bereidheid tot dialoog met de regering. Dit alles
heeft geleid tot een nauwe samenwerking van gelovigen en niet-gelovigen in de
oppositie.
De orthodoxe kerk in de Sovjetunie had geen vergelijkbare invloed op het
democratiseringsproces en op de strijd van de mensenrechten (vooral in de jaren na
Helsinki). Mgr. Simon, de Russisch-orthodoxe bisschop van Brussel, onderstreepte
de grote verschillen in zijn kerk met de gang van zaken in de andere Oost-Europese
landen.

Vandaag: fundamentele mutaties
Intussen blijkt de omwenteling van 1989 enorme consequenties te hebben zowel
voor de kerken als voor de christenen; consequenties waarover in het Westen nog
maar weinig bekend is. De positie van de katholieke kerk in Polen, van de protestantse
kerk in de ex-DDR en van de orthodoxe kerk in de USSR heeft zich in de jongste
maanden grondig gewijzigd. Deze recente uitdagingen stonden te Tihange in het
middelpunt van de belangstelling.
In Polen constateert men onder de jongeren een algemene daling van de kerkelijke
praktijk terwijl kleine gemeenschappen en vernieu-
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wingsbewegingen een religieus reveil beleven. Het vroegere antiklerikalisme kan
weer opleven zowel binnenkerkelijk, om het autoritarisme en de achterlijkheid van
de clerus aan te klagen, als buitenkerkelijk. Een recente opiniepeiling heeft uitgewezen
dat tweederde van de bevolking van oordeel is dat de kerk in Polen misbruik maakt
van haar macht. De niet-gelovigen uit de Solidarnocz-beweging blijven nog dankbaar
voor diensten door de kerk bewezen, maar het is helemaal niet zeker dat deze oude
vriendschapsbanden nog lang stand zullen houden. De bruuske overgang naar een
vrije-markt-economie heeft hele lagen van de publieke opinie in een schoktoestand
gebracht: aggressiviteit, ongelijkheid en onzekerheid kenmerken de groeiende
‘secularisatie’. Hoe onrechtvaardig en vrijheidsberovend het communistische regime
in het verleden ook moge zijn geweest, zijn semi-feodaal systeem was toch in staat
conflicten af te remmen en belangen van zwakke groepen te beschermen. Heden
moeten dergelijke beschermingsstructuren nog worden opgebouwd en niemand weet
hoe zij zullen functioneren. De grote vraag waar de katholieken in Polen thans mee
geconfronteerd worden is, op basis waarvan en op welke wijze de vereiste aanpassing
van de zielzorg van de kerk aan een liberale maatschappij zal kunnen gebeuren. Die
vraag hangt samen met de ‘receptie’ van de hervormingen en de dynamiek van
Vaticanum II in Polen. De grote impulsen ter verdediging van de mensenrechten
worden er aan de invloed van het concilie toegeschreven. Maar, op binnenkerkelijk
vlak is er nog niet zoveel van de conciliaire vernieuwing doorgedrongen. Er is thans
een grote nood aan personalisering. In de communistische ideologie van de vroegere
partij werd de massamens nagestreefd en in de documenten van het Poolse episcopaat
was trouw aan de natie een hoofdthema, waardoor er maar weinig ruimte open bleef
voor vrije reflectie of voor een persoonlijke geloofshouding.
Wat de DDR betreft, daar had de onderdrukking van de godsdienst de
getuigeniskracht van een arme en belijdende kerk vertienvoudigd. Door aan materiële
voordelen en aan klerikalisme te verzaken, had het minoritair geworden protestantisme
in de DDR sedert tien jaar weer een stem in het kapittel gekregen, ook buiten de
kring van de eigen gelovigen. Vandaag wordt gevreesd dat bepaalde voordelen (o.m.
de Kirchensteuer, of kerkelijke belasting), waarvan men in de DDR verstoken was
en die nu naar het voorbeeld van de Bondsrepubliek weer ingevoerd worden, de
profetische zeggingskracht van de christenen aantasten. Men vreest terug te keren
naar het type van de veilig gevestigde Volkskirche. Is de getuigeniskracht uit de
vroegere
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jaren slechts als een uitzonderlijk en tijdelijk fenomeen te verstaan? Zullen de
strekkingen tot secularisering die uit West-Duitsland overwaaien door de overhaastige
eenmaking van de kerken nog versterkt worden?
Bisschop Simon van de Russisch-orthodoxe kerk in België, behandelde de
kerkelijke ontwikkeling in de USSR. Volgens de orthodoxe visie moet de kerk
uitgesproken a-politiek blijven. Haar profetische roeping houdt geen enkel verband
met het politieke leven als dusdanig. Maar, om profetisch te blijven mag de kerk ook
niet onverschillig staan t.a.v. een maatschappelijk programma. Op sociaal gebied
heeft de kerk geen leeropdracht; haar getuigenis wordt gehoord via de stem van het
geweten van de individuele christenen: de prioriteit komt toe aan de persoonlijke
beslissingen van de christenen. De sociale orde moet zich richten naar de individuele
mens maar, in de verkondiging moet men bekommerd blijven om de sociale
gerechtigheid.
Intussen heeft de recente ‘bevrijding’ van de orthodoxe kerk in de Sovjetunie
enorme vragen doen rijzen. Het is waar dat de nieuwe wetgeving op de godsdienst
deze kerk weer de gelegenheid biedt om in de samenleving een pastorale rol te
vervullen: catechese, godsdienstonderwijs, ziekenzorg, geestelijke begeleiding van
volwassenen. Ook is het waar dat de gelovige burger nu als gesprekspartner aanvaard
wordt. Maar, het gebrek aan mankracht, aan didactisch materiaal, aan theologische
vorming neemt er zulke afmetingen aan dat het in feite onmogelijk is aan de meest
dringende noden het hoofd te bieden. De parochies zijn er nog lang geen hechte
gemeenschappen geworden. Er is een schrijnend tekort aan gevormde en werkzame
leken, die in staat zouden zijn aan een eng ritualisme te ontsnappen. Het grondgebied
van de diocesen heeft vaak zulke grote afmetingen dat het de bisschoppen materieel
niet mogelijk is met hun clerus echt contact te hebben. Wat bisschop Simon te Tihange
liet horen was een ware noodkreet...

Een stem in het kapittel
De aankondiging van een bijzondere synode voor de bisschoppen uit heel Europa,
eind november en begin december 1991 in Rome, heeft het dilemma van de
Oost-Europese christenen nog scherper gesteld: zullen zij vooral door populistische,
eventueel restauratieve opiniebewegingen beïnvloed worden of zullen zij veeleer de
pluralistische samenstelling van de nieuwe maatschappelijke orde aanvaarden? Er
is ook nog ‘het Europa van de paus’ waar veel aan gedacht maar niet
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zo vaak naar verwezen wordt3. Het Europa dat in de toespraken van Johannes-Paulus
II geschetst wordt, blijkt vaak op een ‘utopische herinnering’ te berusten, de visie
nl. van een vóór-reformatorische christenheid, gedragen door traditionalisme en
volksvroomheid. De gegrondheid van deze visie wordt door historici van de
Middeleeuwen ten zeerste in twijfel getrokken. Volgens D. Seeber, de gewezen
redactieleider van de gezagvolle Herder Korrespondenz, is alom de indruk ontstaan
dat vanuit Rome aan het zo lang verdrukte katholicisme in Oost-Europa een bijzondere
geestelijke levenskracht wordt toegeschreven die scherp contrasteert met het moreel
afgezwakte christendom in het geseculariseerde Westen. Daaruit wordt dan afgeleid
dat de bijzondere synode van december e.k. bestemd zou kunnen zijn om de bloedarme
kerken in het Westen te laten putten uit de levenskrachtige bronnen in Oost-Europa:
een missionering door ‘onbedorven’ krachten van ‘verwende’ christenen. De ‘eenheid
in diversiteit’ van Europa die in de twee hier genoemde colloquia tot uiting kwam,
opent echter heel andere perspectieven dan deze wel erg vereenvoudigde visie die
terecht als onwezenlijk wordt aangeklaagd.
De Europese bisschoppen hebben in april jl. een lijst van zeventien vragen
ontvangen die zij ter voorbereiding van de bisschoppensynode moeten beantwoorden.
Welnu, uit deze vragen blijkt gelukkig veel meer openheid dan verwacht werd:
openheid t.a.v. de oecumenische betrekkingen, de dialoog met de joden, de relatie
met de islam. De mensenrechten en de eisen tot de gerechtigheid en vrede worden
in dit voorbereidend document eveneens ter sprake gebracht. In beginsel kan de
synode van Europese bisschoppen dus nog alle kanten uit.
Minder hoopgevend zijn de ervaringen bij vorige synodale bijeenkomsten te Rome
opgedaan. Die dwingen ons voorbehoud te maken. De jongste bisschoppensynodes
zijn immers niet vrijgebleven van strekkingen tot auto-censuur, ingrepen in de
procedure en vooral afzwakking van de inbreng van de lokale kerken in de
eindteksten4. Gezien de inzet die thans voor Europa op het spel staat, ware het
wenselijk en zelfs noodzakelijk dat de vergaderde bisschoppen, eind 1991, de vereiste
energie opbrengen om hun ervaringen uit de praktijk te laten gelden en om hun
pastorale noden openlijk in de weegschaal te leggen. Waar is een synode anders voor
bestemd dan om de plaatselijke kerken de gelegenheid te geven hun stem in het
kapittel te laten horen?
juni 1991

Eindnoten:
1 Zie Jan Grootaers, Kerken samen in de frontlijn. Het conciliair proces. Basel mei 1989, in
Streven, oktober 1989, pp. 3-10.
2 Unity in Diversity: The Cultural Heritage of Europe, ‘Kerk en Wereld’, De Horst 7, postbus
19, NL - 3970 AA Driebergen-Rijsenburg, 194 pp., f 25.
3 Zie b.v. L. Winkeler in het tijdschrift Socialisme en democratie, dec. 1990. Zopas heeft prof.
G. Thils een uiterst merkwaardige bloemlezing samengesteld met teksten van Pius XII, Johannes
XXIII, Paulus VI en Johannes-Paulus II die betrekking hebben op het pluralisme in Europa: Le
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statut de l'Eglise dans la future Europe politique, Librairie Peeters, Louvain-La-Neuve, 1991,
108 pp., BF. 330.
4 Zie Jan Grootaers, De synode met de verborgen agenda, in Streven, februari 1991, pp. 396-403.
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Forum
Kinderbijbels
en hun satellietliteratuur
Panc Beentjes
De schrijver van een kinderbijbel verricht als het ware vertaalwerk ten dienste van
het kind. Hij of zij moet in de eerste plaats de bijbel recht doen. En onmiddellijk ziet
men zich daarbij voor een groot probleem geplaatst: gaat men de Schrift presenteren
als geschiedenis of als heilsgeschiedenis? Of om het anders te zeggen: wil men
vertellen hoe het allemaal gebeurd is of presenteert men een verhaal over mensen
die geloven?
Een ander urgent vraagstuk is dat van de vereenvoudiging. Moet de schrijver van
een kinderbijbel Jezus voorstellen als de grote kindervriend uit Matt. 19,13-15, als
Zoon van God, als de Messias? Is het te voorkomen dat men in schablonen over God
gaat schrijven: God-kan-alles; God-beloont-het-goede.
Sedert 1972 beschikken wij in ons taalgebied over een belangrijk instrument waar
het de toetsing van kinderbijbels betreft. In genoemd jaar verscheen, in gestencilde
vorm, een rapport van een werkgroep die in 1969 door het Nederlands
Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting was opgericht om een onderzoek
in te stellen ‘naar de voorwaarden waaraan een kinderbijbel moet voldoen wil men
redelijkerwijze kunnen verwachten, dat er in de latere jaren geen moeilijkheden
ontstaan vanuit de geloofsovertuiging, die gegroeid is op grond van het herhaaldelijk
horen van kinderbijbelverhalen’1. Het rapport bevatte twee hoofddelen, een
theoretische en een praktische afdeling. In het theoretisch deel werden de theologische
achtergronden en vooronderstellingen van kinderbijbels geanalyseerd, alsmede de
concrete doorwerking ervan in het vertellen van de bijbelverhalen. Eén van de
ontdekkingen in het Rapport van 1972 was dat veel kinderbijbels werken met zgn.
‘passe-partouts’: dogmatische vooronderstellingen die centraal staan in de
geloofsbeleving van de auteur van een kinderbijbel en die toegepast worden op veel
(en soms zelfs alle) verhalen in diens kinderbijbel.
Het praktische deel van het rapport bevatte de beschrijving van een aantal
kinderbijbels - na 1945 in ons taalgebied verschenen - waarin een beoordeling van
die uitgaven werd gegeven op basis van de in het theoretisch deel ontwikkelde
onderzoekspunten.

Kinderbijbels vergeleken
Toen aan het einde van de jaren zeventig bleek dat verschillende van de in het rapport
1972 beschreven kinderbijbels uitverkocht raakten en anderzijds de markt met een
ware lawine aan nieuwe kinderbijbels werd overstelpt, verscheen in 1979 een geheel
bijgewerkte uitgave van dat praktische deel uit het oorspronkelijke rapport2. Het
betrof een project dat gerealiseerd werd door het Documentatiecentrum van het
Bijbels Museum te Amsterdam, de plaats waar ook alle beschreven kinderbijbels alsmede ongeveer alles wat er op het gebied van bijbels godsdienstonderwijs circuleert
- te bezichtigen zijn3. Onlangs is er van deze uitgave een geheel
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herziene en aangevulde druk verschenen4. Het nieuwe aan deze derde druk is niet
alleen dat de recente uitgaven er in worden geanalyseerd, maar zeker ook dat het de
resultaten heeft verwerkt van onderzoek naar de joodse achtergrond van de bijbel,
alsmede resultaten van bijbelonderzoek dat de aandacht richt op de positie van
vrouwen. Daarnaast is ook de opzet van de beschrijving in belangrijke mate gewijzigd.
De samenstelsters, beiden godsdienstpedagoge, gaan bij het beoordelen van een
kinderbijbel uit van twee criteria:
(1) Doet de kinderbijbelauteur recht aan de bijbeltekst? Daarbij wordt gelet op
vijf factoren: het vertelschema (het perspectief van wat de auteur als alomvattende
waarheid ziet) en het denkmodel (welke eigen ideeën legt de auteur op aan de
bijbeltekst), de godsdienstige voorstellingen, de ontstaansgeschiedenis van het verhaal,
het joodse karakter van de bijbel5, en tenslotte: het verhaal vanuit het oogpunt van
vrouwen6.
(2) Doet de kinderbijbelauteur recht aan het kind? Hierbij wordt speciaal gelet op
twee elementen die in het opvoedingsproces van belang zijn. Een kinderbijbelauteur
situeert het kind als lezer of hoorder in een bepaalde ervaringswereld en sluit daar
in de bijbelvertellingen op aan, hetgeen in de uitleg en interpretatie blijkt. Het is van
belang de situatie die de auteur op het oog heeft te benoemen, en te bepalen of die
situatie aansluit bij en wenselijk is voor het kind dat we deze of gene kinderbijbel in
handen willen geven. Daarnaast brengt de auteur een bepaalde visie op het kind mee.
Komt dat overeen met wat u zich als ouder of opvoeder daarbij voorstelt? Wordt het
kind uitgenodigd of juist beknot..., enz.
In deze nieuwe editie worden ca. 40 kinderbijbeluitgaven volgens de hierboven
geschetste methode beschreven. Ze zijn daartoe ingedeeld in drie leeftijdscategorieën:
tot 7 jaar (11 titels), van 7-10 jaar (15 titels), vanaf 10 jaar (17 titels). Beide schrijfsters
hebben daarvoor een enorme berg werk moeten verzetten en daarvoor mag iedere
ouder, leerkracht en bibliotheekmedewerker hen dankbaar zijn. Toch hadden zij wat
mij betreft soms best wat strenger, of feller, in hun kritiek mogen zijn. Zo wordt
bijvoorbeeld de kinderbijbeluitgave De stad van goud van Peter Dickinson, waartegen
ik uit theologische én didactische overwegingen ernstige bedenkingen heb7, veel te
lief neergezet.

Zeer recente uitgaven
Dit vergelijkend onderzoek naar kinderbijbels werd in de zomer van 1990 afgesloten.
Sedertdien zijn er alweer een aantal nieuwe kinderbijbels verschenen. Twee ervan
wil ik nu nader aan u voorstellen.
- Niet een kinderbijbel in strikte zin, maar zeker ook door kinderen vanaf 12 jaar
te gebruiken is de uit het Frans vertaalde selectie van bijbelteksten, die voor ons
taalgebied is bewerkt door Gertie Evenhuis, de bekende schrijfster van kinderboeken8.
Het boek is eigenlijk van alles tegelijk: gezinsbijbel, jeugdbijbel, schoolbijbel, en
niet te vergeten ‘kijkbijbel’. Uit elk bijbelboek zijn representatieve passages afgedrukt,
die begeleid worden door samenvattende en verklarende tekstjes in de kantlijn.
Bovendien wordt elk bijbelgeschrift op een uitstekende wijze ingeleid. Prachtige
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illustraties, die mij niet zelden doen denken aan de stijl van Rembrandt, begeleiden
de tekst.
Met betrekking tot de evangeliën is er echter iets merkwaardigs gebeurd. Het
evangelie van Marcus, dat als het oudste geldt, is in zijn geheel afgedrukt en dat is
zeer begrijpelijk. Van de overige drie evangeliën worden alléén die passages gekozen
die het best het eigen karakter van de betreffende evangelist weergeven en bovendien
Marcus' beeld van Jezus aanvullen. Het merkwaardige echter is nu dat in deze editie
de canonieke volgorde van de evangeliën is aangehouden. Men krijgt dus eerst een
aantal losse fragmenten uit Matteüs te lezen, voordat het integrale evangelie van
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Marcus aan de beurt is. Dit is echter een van de weinige punten van kritiek die ik
deze schitterende uitgave wil meegeven.
- Een editie die heel uitdrukkelijk kinderen van 8 tot 12 jaar op het oog heeft is de
mooie uitgave die door Wim Spekking is bewerkt9. Het procédé dat in deze
kinderbijbel is gevolgd houdt mijns inziens het midden tussen het ‘gangbare’ type
kinderbijbel, waarvan de teksten grotendeels van de auteur zelf afkomstig zijn, en
het onlangs geïntroduceerde genre van de Startbijbel10 dat een rechtstreekse vertaling
van de grondtekst biedt in voor kinderen begrijpelijke taal. De uitgave waaraan Wim
Spekking, onderwijzer, godsdienstleraar en thans full-time schrijver, zijn naam heeft
verbonden bewandelt een soort tussenweg. Bij de weergave van de bijbelverhalen
is namelijk zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de Willibrordvertaling van de
Katholieke Bijbelstichting; maar ze is verlaten wanneer de tekst voor kinderen van
8-12 jaar niet meer begrijpelijk was.
Elke cyclus van verhalen wordt voorafgegaan door een speciale inleiding die de
afzonderlijke vertellingen met elkaar verbindt; op deze wijze ontstaan goed
gestructureerde vertel-eenheden. Een enkele keer grijp je echter mis. Zo zul je de
verhalen over Saul in deze uitgave vergeefs zoeken. Hetzelfde geldt ook - wat meer
begrijpelijk - voor de brieven uit het Nieuwe Testament. Erger vind ik dat de
aanloopperiode naar de ballingschap ontbreekt. Opeens bevindt het joodse volk zich
in Babylon (pp. 139 ev.). Theologisch zeer interessant is de plaats die de belijdenis
van Petrus uit Matteüs 16 in deze uitgave krijgt toegewezen: helemaal aan het einde
van de verhalen uit het boek Handelingen van de Apostelen, en alleen nog gevolgd
door teksten uit de Openbaring van Johannes. Afgezien van deze enkele
detailopmerking mag het eindresultaat er zijn. De unieke illustraties van Carme Solé
Vendrell uit Barcelona dragen daar in belangrijke mate aan bij. Het is een kinderbijbel
die zeker ook niet zal misstaan in de handen van volwassenen. Een beter compliment
lijkt mij niet denkbaar. Dat er volgens de woorden van het binnen-omslag sprake
zou zijn van een ‘baanbrekend concept’ lijkt mij wat teveel van het goede11.

Rondom kinderbijbels
Naast en in het kielzog van kinderbijbels groeit de laatste tijd het aantal boeken
waarin pogingen worden ondernomen om met behulp van eigentijdse verhalen hetzij
de bijbelteksten te actualiseren, hetzij ze als ‘breekijzer’ te gebruiken om toegang te
krijgen tot de bijbelse boodschap. Twee benaderingswijzen stel ik thans aan u voor.
- De theologe Baukje Offringa, vele jaren werkzaam in het godsdienstonderwijs,
is iemand die zich toelegt op de functie van het verhaal in de godsdienstige opvoeding.
In 1987 publiceerde zij een bundel verhalen bij de feesten en gedenkdagen van het
jaar12. Onlangs heeft zij een aantal verhalen bijeengebracht13 die op een of andere
wijze een illustratief aspect benadrukken van een bepaald bijbels thema: zoeken en
vinden, waarheid, vriendschap en trouw, ouders en kinderen, samen delen, groot en
klein, niet door kracht of geweld, hemel en aarde. Het gaat zowel om verhalen die
uit de joodse en christelijke traditie afkomstig zijn, als om eigentijdse vertellingen
die door haarzelf zijn geschreven of bewerkt. Aan het einde van dit boek geeft de
schrijfster een ‘Toelichting bij de verhalen’ (pp. 153-177). Daarin wordt iets vermeld
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over de bron van het verhaal, informatie gegeven over een persoon of een onderwerp
waarover in het verhaal wordt verteld, bijbelteksten genoemd die betrekking hebben
op de thema's en suggesties gegeven voor spel en verwerking.
- Eveneens geen onbekende naam in dit circuit is die van T.M. Gilhuis. Zijn
nieuwste boek14 mikt, net als het eerder verschenen Vertel mij toch (Kampen, 1988)
niet op het kind, maar op de verteller. Het wil de verteller toerusten tot
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een verantwoord en verrassend doorgeven van de bijbelse boodschap. De samensteller
heeft dertig bijbelverhalen geselecteerd die doorgaans worden vergezeld van een
zgn. ‘spiegelverhaal’: een gedicht, reproduktie of verhaal uit onze tijd waarin het
bijbelverhaal wordt weerkaatst.
Op basis van Vertel mij toch en Nu dan luister is onder auspiciën van het Christelijk
Pedagogisch Studiecentrum een handleiding geschreven die speciaal bedoeld is voor
onderwijsgevenden15. De auteurs ervan geven hierin waardevolle richtlijnen om de
vertellers pedagogisch-didactisch op weg te helpen bij de uitleg van het bijbelverhaal
en zijn spiegelverhaal. Tegelijkertijd kwam het Nederlands Bijbelgenootschap te
Haarlem met het boekje Lees maar mee, waarin alle bijbelpassages uit beide boeken
van Gilhuis ten behoeve van de leerling zijn vertaald in eenvoudig Nederlands.
Terwijl de selectie van de verhalen in Vertel mij toch nog min of meer willekeurig
tot stand gebracht is, zijn in het recente Nu dan, luister vooral die bijbelverhalen
gekozen die doorgaans moeilijkheden opleveren bij de uitleg ervan; verhalen dus
waarin de gelovige lezer op het eerste gezicht God niet kan vinden. Ik laat het graag
aan de lezers zelf over om te bepalen of elk spiegelverhaal de Godsverduistering
opheft. In elk geval kan niet ontkend worden dat het een gedurfd initiatief betreft.

Eindnoten:
1 Rapport van een onderzoek naar kinderbijbels, Haarlem, 1972, p. 2.>
2 R.F. Smit (red.), Kinderbijbels vergeleken. Een beschrijving van ruim vijftig kinderbijbels
verkrijgbaar in het Nederlandse taalgebied, Amsterdam, 1979.
3 Het Bijbels Museum, waarvan het documentatiecentrum uiteraard slechts een klein onderdeel
vormt, is gevestigd op de Herengracht 366 te Amsterdam; het museum is op maandag gesloten.
4 Hanna van Dorssen en Janna Posthumus (eindred.), Kinderbijbels vergeleken. Een keuze uit de
kinderbijbelbeschrijvingen van het Documentatiecentrum van het Bijbels Museum, Nederlands
Bijbelgenootschap, Haarlem / Belgisch Bijbelgenootschap, Brussel, 1991, 96 pp., f 19,50.
5 Dit aspect blijkt in het Oude Testament relatief goed tot zijn recht te komen. Wat het Nieuwe
Testament betreft blijken ook de nieuwere kinderbijbels nog steeds zeer ongenuanceerde
anti-judaïstische formuleringen te bevatten.
6 Er is in kinderbijbels nog weinig te vinden van het zichtbaar maken van vrouwen in
bijbelverhalen.
7 Zie mijn bespreking in Streven, augustus-september 1988, p. 1035.
8 De Bijbel dichterbij iedereen, Katholieke Bijbelstichting, Boxtel / Brepols, Turnhout, 1990,
248 + 183 pp., f 72.
9 De Bijbel en zijn verhalen, hertaling Wim Spekking, Lannoo, Tielt / Katholieke Bijbelstichting,
Boxtel, 1991, 328 pp., f 79. De bibliografische gegevens zijn erg onduidelijk. Het boek is getuige het ‘Voorwoord’ (p. 4) - uit het Frans vertaald. Maar voor de oorspronkelijke editie
wordt niet alleen een Spaanse uitgever vermeld, ook is er sprake van een Spaanse illustratrice
én van een Spaanse auteur die voor de selectie van de tekstfragmenten heeft gezorgd!? Noch
de Spaanse, noch de Franse titel van het werk is ergens te vinden.
10 Zie Panc Beentjes, Startbijbel, een nieuw genre, in Streven, maart 1990, pp. 559-561.
11 Af en toe schiet ook de ‘hertaler’ uit zijn rol. Hoe komt hij bijvoorbeeld aan drie wijzen? (p.
228). Op zulke momenten krijgt het volksgeloof weer de overhand boven de bijbeltekst zelf!
En wat de uitgever betreft: achterin het boek moeten twee landkaarten (Israël in de tijd van het
Oude Testament - Israël in de tijd van Jezus) van plaats wisselen.
12 Bauke Offringa, Verhalen om nooit te vergeten, Meinema, Den Haag, 1987, 21988.
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13 Baukje Offringa, De gouden sleutel. Verhalen bij thema's uit de bijbel, met tekeningen van
Jansje Bouman, Meinema, Den Haag, 1991, 180 pp., f 29,90 / BF. 598.
14 T.M. Gilhuis en Liselot Ribbens, Nu dan, luister. Bijbelse verhalen nieuw gehoord, Kok,
Kampen, 1990, 276 pp. Na een jarenlange loopbaan in het christelijk onderwijs was Drs. Gilhuis
o.a. wetenschappelijk hoofdmedewerker voor de algemene didactiek en de didactiek der
geschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Van 1970-1982 was hij voorzitter van de
Unie ‘School en Evangelie’.
15 Drs. J. Verkerk en Drs. W.E. Westerman, Beeld en spiegelbeeld, Kok, Kampen.
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Boeken
Filosofie
Het wezen van de filosofische kritiek, Georg Friedrich Wilhelm Hegel,
ingeleid, vertaald en geannoteerd door P. Jonkers, Kok Agora, Kampen
/ DNB-Pelckmans, Kapellen, 1990, 134 pp.
Tussen 1802 en 1803 gaf Schelling in samenwerking met de toen nog weinig bekende
Hegel het Kritisches Journal der Philosophie uit. Het tijdschrift beoogde na een
ruime verbreiding van de filosofie in brede lagen van de bevolking, het eigene van
de filosofie weer te geven en daarnaast de algemene beschaving een plaats in het
absolute weten te geven. Verscheidene teksten werden door de beide uitgevers
ondertekend zodat er vaak twijfel kan bestaan over het eigenlijke auteurschap. De
hier vertaalde tekst kan grotendeels aan Hegel worden toegeschreven. Wellicht heeft
Schelling slechts redactionele wijzigingen aangebracht.
In het inleidende artikel op het eerste nummer van het Journal stelt Hegel de vraag
of het mogelijk is een objectieve kritiek, als een toets aan de eisen van de rede, uit
te oefenen op de bestaande filosofieën en ‘onfilosofieën’. Het is de vraag naar het
bestaan van verschillende filosofieën en de absoluutheid van de waarheid. Wanneer
de idee van het absolute werkelijk in een filosofie aanwezig is, kan de kritiek het
filosofische subject op weg zetten naar het absolute. Met de ‘onfilosofie’ kan de
filosofie echter geen positieve band onderhouden. Het ontbreekt hier zelfs aan een
partieel aanvaarden van de absolute waarheid waardoor een oordeel onmogelijk
wordt. Naar aanleiding hiervan ontwikkelt Hegel zijn belangrijke thema van de strijd
om erkenning.
Jonkers leidt de tekst van de jonge Hegel uitvoerig in. Hij schetst de ontwikkeling
van Hegel tot in 1802-1803, hij licht de ontstaansgeschiedenis van het tijdschrift
uitvoerig toe, hij vergelijkt de posities van Schelling en Hegel grondig, hij vat de
gedachtengang samen en duidt tenslotte het belang aan van de vertaalde tekst voor
de ontwikkeling van Hegels verdere denken. De uitstekende inleiding is op zichzelf
reeds waardevol als een toegang tot Hegels complexe denken.
Deze tekst, die tevens een tijdsdocument is, kan goed functioneren als een inleiding
in Hegels filosofie. Na de vertaling van het voorwoord op de Phänomenologie, bewijst
Jonkers met dit boek opnieuw dat hij in staat is Hegels denken bevattelijk voor te
stellen.
Luc Anckaert

Liebe und Gerechtigkeit. Amour et justice, Paul Ricoeur, J.C.B. Mohr
(Paul Siebeck), Tübingen, 1990, 92 pp.
In 1989 werd de Dr. Leopold-Lucas-Preis aan de befaamde Franse wijsgeer Paul
Ricoeur toegekend. De integratie van de Franse, Engelse en Duitse wijsbegeerte, de
visie op het conflict van interpretaties en het verbinden van filosofie, psychologie,
literatuurwetenschap en theologie vanuit een fenomenologische en hermeneutische
gezichtshoek zijn de motieven van dit eerbetoon.
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In zijn gelegenheidstoespraak, die hier met een parallelvertaling wordt
weergegeven, stelt Ricoeur een vermiddelende dialectiek tussen liefde en
gerechtigheid voor. Hij erkent de disproportie tussen de twee termen en onderzoekt
de praktische mediaties. De liefde en de rechtvaardigheid spreken een andere taal.
De poëtiek van de liefdestaal wordt gekenmerkt door haar hymnisch karakter, het
liefdesgebod dat verschilt van de wet (cfr. F. Rosenzweig) en het belang van de
metaforisatie. De taal van de rechtvaardigheid daarentegen heeft als sociale praxis
de kenmerken van de rechtsspraak en ze verwoordt de verscheidene principes van
rechtvaardigheid en gelijkheid. Ogenschijnlijk hebben beide taalspelen met hun eigen
logica weinig met elkaar te maken. De liefdestaal verwoordt een economie van gave
(économie du don); de rechtvaardigheid is het noodzakelijke medium om de liefdestaal
daadwerkelijk te laten worden. De liefde heeft de rechtvaardigheid nodig. Omgekeerd
kan de taal van de gave in het ethische spreken een dynamiek binnenbrengen die in
haar desoriënterende kracht de ethiek steeds opnieuw oriënteert en corrigeert. De
rechtvaardigheid heeft de liefde nodig. Het gebod tot vijandsliefde en de gouden
regel staan in de
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Lucaanse vlakterede terecht naast elkaar. In zijn toespraak vat Ricoeur gevat zijn
visie op de verhouding tussen de ethiek en het supraethische samen.
Luc Anckaert

Godsdienst
Het testament van Job. Een document van joodse vroomheid..., vertaald
en ingeleid door Drs. J.G. Schenderling / Het testament van Salomo. Een
document van joodse magie..., vertaald en ingeleid door Drs. L. Cozynsen,
(in de serie Na de Schriften, deel 6), Kok, Kampen, 1990, 132 pp., f 29,50.
In dit boek presenteren twee jonge theologen de herwerkte versies van hun
eindscripties in de Judaica, waarop zij in 1987 afstudeerden aan de Theologische
Faculteit van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Beide geschriften die hier in vertaling
worden aangeboden behoren tot het genre testament, een in het jodendom omstreeks
het begin van onze jaartelling zéér populair genre. Een bijbels figuur die weldra zal
sterven richt zich tot een publiek waarbij - meestal uitgaande van bijbelse
formuleringen of beschrijvingen en met grote eigen fantasie - wordt teruggekeken,
vermaand en voorspeld. Beide geschriften die hier worden aangeboden zijn
overgeleverd in het Grieks, en niet zoals de CIP-gegevens vermelden: uit het
Hebreeuws.
Het Testament van Job dateert zeer waarschijnlijk uit de periode van voor 150
n.C. Het baseert zich op de Septuagint-tekst van het bijbelboek Job, waarbij de auteur
het zich uiteraard veroorlooft ook groots uit te weiden over allerlei zaken van
niet-bijbelse aard.
Het Testament van Salomo is waarschijnlijk aan het begin van de 3e eeuw n.C. te
situeren in de Syrisch-Palestijnse regio, waar ook verscheidene geschriften van het
Nieuwe Testament zijn ontstaan. Op basis van 1 Kon. 4,29-33 is aan Salomo in de
loop der eeuwen veel astrologische, occulte en magische wijsheid toegedicht. Van
het laatstgenoemde aspect, de magie, is dit Testament van Salomo één van de vroegste,
de meest omvangrijke en meest verbreide voorbeelden. Het geschrift tekent Salomo's
macht over de demonen en zijn uiteindelijke val. De inleider weet duidelijk te maken
dat dit document van groot belang is voor het goed en optimaal verstaan van de
nieuwtestamentische verhalen over genezingen en uitdrijvingen van demonen.
Beide ‘Testamenten’ verbreden dus onze kennis van het jodendom uit de eerste
eeuwen. Dat van Salomo verdiept bovendien onze kennis van de achtergronden van
het Nieuwe Testament. Het boek wordt u derhalve van harte ter lezing aanbevolen.
Panc Beentjes

The Bible as Rhetoric. Studies in Biblical Persuasion and Credibility, edited
by Martin Warner, Routledge, London, 1990, X + 236 pp., £8.99.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 58

In deze bundel opstellen - die, getuige een terloopse mededeling op pagina 29,
geboekstaafde lezingen zijn van een studieconferentie - blijkt dat Aristoteles' definitie
van retorica nog steeds de toon zet. Zowel in de beschouwingen over de
oudtestamentische geschriften als de bijdragen over het Nieuwe Testament zijn
verwijzingen naar de Griekse wijsgeer niet van de lucht. Beide secties bevatten
intrigerende opstellen; die over de retoriek bij de profeten (J. Barton) en in het boek
Job (D. Clines) zijn prachtige essays. Ook vind ik het nogal moedig dat, in een tijd
waarin ongeveer iedereen er systematisch over zwijgt, liefst twee auteurs (M. Warner.
M. Edwards) het hebben aangedurfd zich intensief met het evangelie van Johannes
bezig te houden. En dan blijkt, dat juist dit evangelie grote retorische mogelijkheden
biedt.
Meest opvallend aan het boek is wel, dat aan Paulus' retoriek zo weinig aandacht
wordt besteed. Voor ons taalgebied voorziet Dr. Joop Smit gelukkig in deze lacune.
Het gehalte van de bijdragen in deze bundel is tamelijk moeilijk. Niettemin zijn
de artikelen zeer de moeite waard, al was het alleen maar om eens geconfronteerd
te worden met een heel andere aanpak van (te) vertrouwde teksten.
Panc Beentjes

Ezechiel, deel II. Een praktische bijbelverklaring (in de serie Tekst en
Toelichting), Dr. M. Dijkstra. Kok, Kampen, 1989, 231 pp., f 34,50.
Bij het verschijnen van het eerste deel van deze - voor een groter publiek bestemde
- commentaar op een belangrijk profetisch boek heb ik een aantal kanttekeningen
ge-
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plaatst bij de gevolgde (literair-historische) methode en bij het ontbreken van een
duidelijke paragraaf over de structuur van het profetenboek als geheel (april 1988,
pp. 663-664). De verschijning van dit tweede dee heeft in dat alles niet veel
verandering gebracht. De gebruik(st)er van deze commentaar wordt bij voortduring
geconfronteerd met een zeer opvallend fenomeen. In vele gevallen namelijk heeft
Dijkstra binnen de door hem verzorgde vertaling van de tekst met ronde en vierkante
haken aangegeven dat we daar te maken zouden hebben met passages die later aan
de tekst zijn toegevoegd. Hij wil daarmee aangeven dat hij doende is via reconstructie
de meer oorspronkelijke tekst boven water te halen die min of meer op Ezechiël zelf
zou teruggaan. Ik heb niet alleen twijfels of de lezers hiermee echt geholpen zijn.
Ook vraag ik mij - zeker tegen het licht van de ondertitel - af wat zij in de praktijk
moeten aanvangen met de in feite niet-bestaande bijbeltekst die als de authentieke
boodschap haar lay-out krijgt. Vraagtekens zet ik ook bij het zichtbare gemak waarmee
de auteur herhaaldelijk forse gedeelten uit bepaalde thematische eenheden, zoals de
orakels tegen de volken; het tempelvisioen, losweekt en deze geheel apart behandelt
(o.a. 26,7-28,19; 42,1-14; 43,13-27). Hij doorbreekt met deze ingrepen de ordening
van de huidige bijbeltekst en creëert ermee in feite een nieuwe compositie.
Kortom, ook in dit tweede deel ligt wederom een heel sterke nadruk op de
wordingsgeschiedenis van het boek Ezechiël. Maar, zo vraag ik mij af, is dát niet
eerder iets voor vakgenoten, in een heel ánder circuit? De auteur is m.i. op z'n best
wanneer hij de historische achtergronden belicht die bij het lezen en uitleggen van
bepaalde tekstgedeelten (Tyrus, Egypte) nu eenmaal onontbeerlijk zijn. Ten aanzien
van de literaire analyse van de teksten zou ik graag wat meer informatie hebben
ontvangen over zaken als ‘Leitwort’, gebruik van theologisch geladen termen e.d.
Panc Beentjes

Grondslagen van het jodendom, Jacob Neusner, Katholieke Bijbelstichting,
Boxtel / Uitgeverij Tabor, Brugge, 1990, 158 pp., f 39,50.
Neusner is hoogleraar Joodse Studies aan de Brown University, Providence, Rhode
Island, en staat bekend om het onwaarschijnlijke aantal boeken dat hij gepubliceerd
heeft over het jodendom. In 1983 verscheen van zijn hand Midrash in Context:
Exegesis in Formative Judaism, een jaar later Messiah in Context: Israel's History
and Destiny in Formative Judaism en in 1985: Tora: From Scroll to Symbol in
Formative Judaism. De genoemde werken vormen te zamen een trilogie die een
uitvoerig portret schetsen van het jodendom op basis van zijn geschreven en
mondelinge overlevering. In 1989 verscheen onder de titel Foundations of Judaism
een verkorte weergave van deze trilogie die bestemd was voor een breed lezerspubliek;
en van deze uitgave is dan nu een Nederlandstalige editie op de markt gebracht.
Wanneer men het over ‘het jodendom’ heeft, dan bedoelt men een specifiek
religieus systeem dat op drie manieren wordt gekenmerkt. In de eerste plaats gaat
het om de Tora zoals die door de rabbijnen wordt vertegenwoordigd. Ten tweede
wordt in deze religie gesproken over de komst van de Messias, die te verwachten is
wanneer het volk Israël de Tora naleeft volgens de uitleg van de rabbijnen. En in de
derde plaats kent het jodendom een canon met twee vormen van openbaring: de
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schriftelijke tora (die iedereen kent als het Oude Testament) en de mondelinge tora
die een veel grotere omvang heeft.
In zijn boek onderwerpt Neusner deze drie belangrijke kenmerken van het
jodendom - dat in grote lijnen ontstaan is in Israël tijdens de 4e eeuw n.C. als een
reactie op de overwinning van het christendom in het Romeinse Rijk - aan een
diepgaand onderzoek. Met name het tweede hoofdstuk, dat hij heeft gewijd aan de
Tora en de Messias, is uitermate boeiend en belangwekkend. De hoofdstukken ervoor
en erna zijn hier en daar nogal technisch van karakter. Dit betekent dat het boek als
geheel zeker geen gemakkelijke lectuur is; het lijkt mij voor de beoogde doelgroep
aan de moeilijke kant. Anderzijds dient gezegd dat de zaak waar het hier om gaat
best de nodige inspanning mag kosten. Ik denk dat men het meeste rendement uit
het boek haalt, wanneer men het in een groep leest, bespreekt en herleest.
Panc Beentjes

Markus in Qumran?, Ferdinand Rohrhirsch, R. Brockhaus Verlag,
Wuppertal, 1990, 152 pp., DM. 29,80.
De rollen die vlak na de Tweede Wereldoorlog in Qumran aan de Dode Zee werden
ge-
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vonden dienen tot de belangrijkste archeologische ontdekkingen van deze eeuw te
worden gerekend. In 1972 kwam José O'Callaghan, een Spaans papyroloog, met een
zeer opzienbarende theorie. Onder de 19 Griekse fragmenten die in grot 7 van Qumran
waren gevonden zou zich - op een stukje papyrus van nog geen 4 bij 3 cm - de tekst
bevinden van Marcus 6,52-53. Aanvankelijk werd deze hypothese door een groot
aantal invloedrijke nieuwtestamentici radicaal afgewezen, maar sedert 1986 is het
debat over deze hypothese opnieuw ontbrand. De discussie is zo hevig, omdat het
absoluut vaststaat dat de fragmenten uit grot 7 van voor 68 n.C. moeten stammen.
Zou O'Callaghan's hypothese juist zijn, dan betekent dat dat het Marcusevangelie
voor die tijd in omloop moet zijn geweest en dat het dus eerder is geschreven dan
doorgaans wordt aangenomen.
In dit bijzonder interessante, af en toe wel wat technische boek - een
licentiaatsverhandeling aan de katholieke universiteit Eichstätt - doorloopt de auteur
heel de geschiedenis van de ontdekking en identificering, alsmede de heftige debatten
die dit fragmentje heeft veroorzaakt. De schrijver gebruikt bij zijn analyse het door
Sir Karl Popper ontwikkelde falsifieerbaarheidsbeginsel: wil een bewering als
wetenschappelijk gelden dan moet zij weerlegd (gefalsifieerd) kunnen worden door
observatie-uitspraken. Rohrhirsch onderzoekt derhalve systematisch of de beweringen
van O'Callaghan wetenschappelijk weerlegd kunnen worden. En de verrassende
uitkomst van zijn studie is dat dit niet mogelijk blijkt: de hypothese uit 1972 blijft
overeind. Een wetenschappelijke detective dus met een verrassende afloop!
Panc Beentjes

Geschiedenis
Het ontstaan van een volkeren-moord. Hitler en de Joden, Philippe Burrin,
Van Gennep, Amsterdam, 1990, 219 pp., BF. 750.
De poging tot uitroeiing van de joden door de nazi's is de bekendste en meest
onderzochte vorm van genocide in de twintigste eeuw. Desondanks blijven er vele
mysteries. Het antisemitisme was al vele jaren salonfähig; politici als de Weense
burgemeester Lüger dankten hun populariteit gedeeltelijk aan hun kritiek op de joden.
Maar er gaapt een afgrond tussen dit vulgair inspelen op ressentimenten en de koele
uitmoording van miljoenen mensen. Was het nazisme een bruuske breuk met een
vaag antisemitisme, of een logische consequentie ervan? En vooral: hadden Hitler
en de zijnen de uitmoording van de joden vooraf grondig en systematisch gepland
(de ‘intentionalistische’ hypothese) of heeft Hitlers virulent antisemitisme slechts
min of meer toevallig geleid tot deze uitmoording (de ‘functionalistische’ hypothese)?
Philippe Burrin heeft zich in 1989 aan de kant van de functionalisten geschaard
(en zich dus niet, zoals C. Stuldreher in zijn Nawoord beweert, tussen de partijen
geplaatst), en Rokus Hofstede heeft zijn boek nu al vertaald voor de Nederlandse
markt. Burrin overloopt de verschillende fasen van de nazipolitiek en komt tot het
besluit dat de afkeer van de joden daarin een constante is, maar dat de ‘oplossing’
van het althans door hen aangevoelde probleem het resultaat was van de
toevalligheden van de actuele politieke situatie en mogelijkheden, en vooral van de
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complexe psychologische toestand van Adolf Hitler, die bij successen vrij toegeeflijk,
maar bij tegenslagen wreed en onverzoenlijk was.
Die combinatie leidt tot een boek waarin de fasen van de ‘jodenpolitiek’ op de
voet worden gevolgd en zeer verleidelijk worden uitgelegd, maar waar toch
voorbehoud moet worden gemaakt, omdat feit, interpretatie en politiek in elkaar
overlopen. De stelling dringt zich in een te vroeg stadium al te nadrukkelijk op, en
de vermenging van de verschillende niveaus van de beslissingsmacht in de
naziconstellatie wordt te gemakkelijk voor het goede doel gebruikt. Adembenemend
daarentegen is de poging om Hitler van binnenuit te benaderen, om de holocaust te
laten voortvloeien uit de psychologische gesteldheid van één man: de joden waren
altijd al de schuld van alles, zij waren de vernietigende agressieve kracht waartegen
de ‘goede Duitsers’ zich moesten verdedigen maar ‘Door het waarschijnlijke echec
van zijn overwinningsplannen besloot hij de schepen achter zich te verbranden en
degenen die hij voor zijn falen verantwoordelijk achtte te vernietigen’ (p. 184), net
zoals hij in laatste instantie ook het Duitse volk, dat
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het grote offer ‘niet waard’ was, in zijn val wilde meeslepen.
Burrin maakt zich in zijn inleiding zorgen omdat de genese van de nazimaatregelen
de menselijke ellende die eruit voortvloeit verdonkeremaant. Ten onrechte: de
verbijsterend vanzelfsprekende manier waarop in de administratie gepland werd dat
tienduizenden mensen worden vervolgd, geëlimineerd, geterroriseerd, in de moerassen
gedreven en volledig uitgeroeid, is onvergetelijk in haar harteloosheid.
Jaak De Maere

Raymond Martini's manuscript ‘Pugio Fidei’ (‘dolk van het geloof’)
infecteert West en Oost. Een receptiegeschiedenis van middeleeuwse
literatuur over joden, Dr. Hans Jansen, Kok, Kampen, z.j. (1991), 61 pp.,
f 14,90.
In de 13e eeuw werkten dominicanen en franciscanen in polemische geschriften de
these uit dat joden in de christelijke samenleving de Hebreeuwse bijbel hebben
prijsgegeven en een nieuwe hebben geschreven: de Talmoed. Massale
Talmoedverbrandingen zijn een rechtstreeks uitvloeisel. Met name in Spanje beginnen
dominicanen echter vraagtekens te zetten bij een dergelijke praktijk. Is zo'n aanpak
wel doelmatig met het oog op de overleving van de kerk? Zal de kerk werkelijk in
staat zijn de immense bibliotheek van de rabbijnen te verwoesten? De dominicanen
in Spanje komen tot de conclusie dat alle problemen kunnen worden opgelost, als
men joden verbiedt nog langer jood te zijn. Daarom zal de kerk de missionering van
joden serieus ter hand moeten nemen. In 1278 verschijnt het meer dan duizend
pagina's tellende werk Pugio Fidei van de dominicaan Raymond Martini. Het zal de
meest wetenschappelijke en best gedocumenteerde polemiek tegen het jodendom
blijken te zijn uit de Middeleeuwen. Het is één grote verzameling van rabbijnse
citaten, die de waardigheid van de kerk moeten ‘bewijzen’. Ondanks het feit dat dit
polemisch werk uit de 13e eeuw van beslissende invloed is geweest op de
ontwikkelingen in alle erop volgende eeuwen, tot in onze dagen toe, besteden moderne
wetenschappers nauwelijks aandacht aan de inhoud van dit werk. Dr. Hans Jansen,
die als auteur van het meerdelige werk De christelijke theologie na Auschwitz al van
zich deed spreken, heeft bij het aanvaarden van de onlangs aan de Vrije Universiteit
te Brussel opgerichte Parkes leerstoel voor ‘Geschiedenis van Christelijke Literatuur
over Joden en Jodendom’ de indrukwekkende receptiegeschiedenis van Martini's
boek nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. De onvoorstelbare invloed van de
‘Dolk van het geloof’ en de bijna algehele onbekendheid ermee bewijst dat professor
Jansen in zijn inaugurale rede te Brussel (niet te Amsterdam, zoals de CIP-gegevens
abusievelijk beweren) de ogen heeft geopend voor een stukje geschiedenis dat velen
van ons liever zouden willen vergeten. Maar met zulke geschiedvervalsing is niemand
(meer) gediend.
Panc Beentjes

Literatuur
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De kust van het gemurmel, Lidia Jorge, vert. Maartje de Kort en Elly de
Vries, Arena, Amsterdam, 1991, 286 pp., f 49,50.
De Portugese schrijfster Lidia Jorge moet ooit, als dochter van een officier, een tijd
lang in de voormalige Afrikaanse koloniën hebben gewoond. De kust van het
gemurmel is de romaneske verwerking van haar ervaring van de koloniale oorlog in
Mozambique, gesitueerd rond 1970. Het kolonialisme loopt ten einde, al weet het
dat nog niet, en de blanke bevolking roept om een blank onafhankelijk bewind naar
het model van Rhodesië. Jorge concentreert zich niet op de guerillaoorlog zelf, maar
op datgene wat daarvan in de hoofdstad indirect te merken valt. De officiersvrouwen
die de vertelling dragen zien hun mannen vertrekken en soms onherkenbaar veranderd
van de patrouilles terugkomen, ze horen over wreedheden, zien de onverschilligheid
jegens de zwarte bevolking die onder hun ogen sterft aan illegaal verhandelde
methylalcohol, maar slagen er geen moment in werkelijk contact te krijgen met de
realiteit.
Dat laatste wordt door Jorge beklemtoond met behulp van een indirecte vertelstijl,
die zich eerder presenteert als een reflectie óp verhalen dan als een verslag zelf. Heel
het boek is geschreven als een commentaar op een kort verhaal waarmee het boek
opent. In die commentaren verschuiven de feiten en perspectieven regelmatig, de
waarheid wordt nooit eenduidig, niemand weet werkelijk wat er gebeurt. Het procédé
is in
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dat opzicht aangepast aan de werkelijkheid die Jorge vertellen wil: de schijnwereld
van het koloniale conflict, waarin waarheid en schijn onontwarbaarder zijn dan ooit.
Toch ruikt het boek teveel naar literatuurtheorie (Jorge doceert dat vak) om
helemaal overtuigend te zijn. Vervreemdingstechnieken, verschuivende vertellers,
inwendig commentaar: in het hele verhaal lijken de Sklovski's, Bakhtins en Kristeva's
van alle personnages nog de meest concrete rol te vervullen. De kust van het gemurmel
kent zeker interessante momenten, maar is als geheel toch teveel geschreven volgens
het boekje.
Ger Groot

Het geheim van de behekste crypte. Eduardo Mendoza, vert. Francine
Mendelaar en Harriët Peteri. Arena, Amsterdam, 1991, 195 pp., f 39,50.
Voordat hij beroemd werd met zijn Barcelonese stadsepos De stad der wonderen
had Eduardo Mendoza al een drietal speurdersverhalen geschreven. Of misschien is
die omschrijving al te wijds voor de pastiche die Het geheim van de behekste crypte
lijkt te zijn. Van stijlen en conventies trekt Mendoza zich niet veel aan. Eerder lijkt
hij zich bij het schrijven te hebben laten leiden door het eigen plezier, dat het plot in
allerlei bochten wringt en de hoofdpersoon in de meest absurde situaties doet
belanden. De setting is het Barcelona van na Franco, waarin de politiek, de economie
en de zeden al even richtingloos leken als Mendoza's eigen behandeling van het
detective-genre. Geestig is ze soms wel, maar gewild nog vaker, deze nadrukkelijke
oneerbiedigheid tegenover de conventie. De lezer moet zich op een fikse hoeveelheid
ongein en (ongetwijfeld komisch bedoelde) belegen stijlmiddelen voorbereiden. Wat
dat betreft slaagde Mendoza's stadgenoot Vazquez Montalbán er met zijn reeks rond
de speurder Pepe Carvalho beter in een Spaansironische tegenhanger van het
Angelsaksische detective-genre te scheppen.
Ger Groot

Vliegers onder het matras, Marion Bloem, Arbeiderspers, Amsterdam,
1990, 180 pp., BF. 558.
In 1983 maakte Marion Bloem, psychologe van opleiding, een opgemerkt debuut
met de roman Geen gewoon Indisch meisje. Daarin stond de confrontatie met het
verleden, de Indische afkomst en de onvermijdelijke botsing van culturen centraal.
Het is een thema dat ook haar volgende romans en novellen in min of meerdere mate
bepaalde en dat in deze nieuwe verhalenbundel weer nadrukkelijk aanwezig is. Dit
boek dankt zijn samenhang verder ook aan de profilering van de hoofdpersonages,
of beter: het hoofdpersonage want Maup, Louise of Serena, het gaat steeds om
datzelfde mooie, wat naïeve meisje van Indische afkomst met een bijzondere interesse
en aanleg voor literatuur. Redelijkerwijs mag aangenomen worden dat Bloem
alter-egootjes van zichzelf heeft gecreëerd en ons episoden uit haar eigen leven
verhaalt. Op p. 151 schrijft ze in dat verband trouwens zelf: ‘Alles is waar wat ik
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verzin’. In dat opzicht is het des te opmerkelijker dat Bloems hoofdpersonage nooit
een ‘gewoon Indisch meisje’ is maar steeds uitzonderlijk pienter en onweerstaanbaar
mooi is. De schrijfster heeft duidelijk geen last van, al dan niet valse, bescheidenheid,
maar mij irriteert deze ijdelheid soms wel, ook eerder al in de novelle Rio. Dit alles
neemt niet weg dat Bloem wel degelijk een flinke portie schrijftalent bezit. O.m.
door veelvuldig gebruik van flash-backs en verrassende auctoriële tussenkomsten
slaagt ze er vrijwel steeds in haar in se toch niet zo uitzonderlijke jeugdervaringen
naar een behoorlijk literair niveau te tillen.
E. van der Aa

Gaston Durnez, Jooris Van Hulle, Vereniging van Westvlaamse Schrijvers,
Torhout, 1990, 80 pp., BF. 350.
Een auteur als Durnez bevindt zich op de middenberm tussen journalistiek en
literatuur. Ook al is hij zijn hele leven als redacteur werkzaam geweest, toch zou het
verkeerd zijn hem louter als journalist te kwalificeren. ‘Schrijver’ is dan weer een
epitheton waarmee hij zichzelf niet graag tooit. ‘Ik denk dat ik altijd eerst en vooral
journalist ben geweest’, vertrouwde hij in 1971 toe aan José de Ceulaer (Elf
Twintigers), ‘gewoon omdat ik er aanleg voor had en ik niet veel andere dingen kende
en kon. Ik heb wel gepoogd af en toe iets te schrijven dat uit die band sprong, maar
ik weet niet of dat geslaagd is. Je kan in elk geval niet zeggen dat ik iemand ben “die
na zijn uren aan litera-
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tuur doet”. Het ene is met het andere verweven en ik schrijf zoals ik niet anders kan’.
Zo simpel is dat, of juist niet simpel! Hoe goed je het ook probeert, het is moeilijk
om hem op een genre vast te pinnen. Durnez glijdt als confetti tussen de vingers sta me toe dat ik een beeld van hemzelf gebruik. Hij versnippert in cursiefjes en
kronieken, interviews, reportages, nonsensverzen... De bekende recensent Jooris Van
Hulle, De Standaard-stalgenoot van Durnez, heeft als eerste die snippers opnieuw
in een verband geplaatst. Zijn korte bio-bibliografische schets Gaston Durnez is een
poging om wat meer greep te krijgen op deze 63-jarige auteur, die literatuur en
journalistiek als twee wezenshelften in zich verenigt.
Het boekje verscheen een tijdje geleden in de reeks monografieën van de
Vereniging van Westvlaamse Schrijvers. Met het doel de Westvlaamse letterkunde
ruimer bekend te maken, geeft deze vereniging naast monografieën ook nog een
lexicon uit, waarvan in 1989 het zesde deel verscheen, en de reeks VWS-cahiers,
waarvan al een 150-tal deeltjes werden gepubliceerd. Het begrip ‘Westvlaams’ is
hier natuurlijk heel rekbaar of zelfs betwistbaar. Bestaat er bijvoorbeeld zoiets als
een Westvlaamse letterkunde? En hoe Westvlaams is iemand als Gaston Durnez, die
op tweejarige leeftijd zijn geboortedorp Wervik verliet en in het Brabantse Asse ging
wonen? Deze ‘provincialisering’ of schaalverkleining van onze letterkunde laat ons
anderzijds toe het hele literaire leven gedetailleerd in kaart te brengen, met aandacht
voor alle nevenverschijnselen en randfiguren, onder het motto: ‘kruimeltjes is ook
brood’. Om de hoek loert dan weer het gevaar dat we door de kruimels het brood uit
het oog zullen verliezen. Als ik de reeks VWS-cahiers bekijk, zie ik een hele groep
(voor mij althans) ‘illustere’ onbekenden passeren in een soort defilé van de
middelmatigheid. Dat gaat voorlopig nog niet op voor de tien tot dusver gepubliceerde
monografieën. In deze galerij werden eerder al Patricia Lasoen, Paul de Wispelaere,
Mireille Cottenjé, Willy Spillebeen e.a. ‘bijgezet’. Een rijtje van bekende
Westvlamingen waarin Durnez zeker op zijn plaats is.
Wanneer het leven en het (schrijf)werk van Gaston Durnez samen wordt geperst
tot een 80 bladzijden tellend boekje, kan het niet anders of er moeten enkele dominante
facetten van zijn veelzijdige bedrijvigheid zichtbaar worden. Vanzelfsprekend schenkt
Jooris Van Hulle aandacht aan álle verschijningsvormen van zijn poëzie en van zijn
scheppend en beschouwend proza. Evenmin gaat hij voorbij aan enkele minder
bekende of lang vergeten aspecten, zoals de bloemlezingen en literaire monografieën,
de verhalenbundel Slalom (1963) of de novelle Kermis (1963). Maar uitweiden doet
hij enkel wanneer het hoofdwerk in het vizier komt. Met name de cursiefjes, de
koldergedichten en het standaardwerk De Standaard. Het levensverhaal van een
Vlaamse krant 1918-1948 (1985) zijn elk goed voor een acht- tot tiental bladzijden.
Voor wie Gaston Durnez slechts van ver of helemaal niet heeft gevolgd, brengt
dit boekje orde in de chaos. Voor de anderen is het een geheugenkraam, geschikt
voor een avondje grasduinen. Wat kun je van zulke bescheiden uitgaven méér
verwachten?
Jos Van Thienen

De besnijdenis, György Dalos, Van Gennep, Amsterdam, 148 pp., f 34,50
/ BF. 690.
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De roman die zich afspeelt in het Boedapest van vlak voor de Hongaarse opstand
van 1956 stelt een dertienjarige jongen, Robi Singer, aan ons voor die geconfronteerd
wordt met de vraag of hij zich moet laten besnijden. Zijn verblijf in het joodse
weeshuis met de dominante geschiedenisleraar, het labiele leven van zijn moeder zowel in de liefde als met de gezondheid -, zijn uitermate pragmatisch ingestelde
grootmoeder, het vormen evenzovele ingrediënten die hun weerslag op de jongen
niet missen. Het boek komt over als een levensechte beschrijving van enerzijds een
bepaalde periode uit de geschiedenis en anderzijds een existentieel probleem. Robi
Singer zal zelf moeten beslissen. Hetgeen hij uiteindelijk ook doet!
Panc Beentjes

Deckname ‘lyrik’. Eine Dokumentation von Reiner Kunze, Sachbuch
Fischer, Frankfurt am Main, 1990, 125 pp., DM. 9,80.
‘Als het me mogelijk zou zijn, een dergelijke documentatie over een derde uit te
geven, zou ik van de publikatie van dit boek graag afzien. Het gaat om de
mechanismen, niet om de personen’ (12). Dat schrijft de Duitse dichter Reiner Kunze
in zijn voorwoord bij dit wel heel ongewone, onthutsende boek. Reiner Kunze leefde
tot 1977 als maatschap-
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pijkritisch, zoniet dissident dichter in de DDR. Toen verhuisde hij, na een jarenlange
en zenuwslopende strijd met de ‘Arbeiterund Bauernstaat’, naar de Bondsrepubliek.
Na de omwenteling in de DDR kon Kunze in 1990 de hand leggen op het Stasidossier
Deckname ‘Lyrik’ (Schuilnaam ‘Lyriek’), dat op 3491 vellen het aandeel van de
Staatssicherheitsdienst in deze strijd bundelt: documentatie van een georchestreerde,
niets ontziende lastercampagne, i.c. tegen Reiner Kunze.
Kunze heeft uit deze akten voor publikatie in dit boekje een beknopte selectie
gemaakt. Die geeft een duidelijk idee van de praktijken en methodes die de Stasi
tegen de auteur ‘mit seinen antisozialistischen Machwerken’ (74) aanwendde. Elk
middel is goed om de naam van Kunze door het slijk te halen. In deze akten, die in
1968 geopend en negen jaar later - na Kunzes vertrek uit de DDR - afgesloten werden,
staat zwart op wit hoe men leugens over Kunze wil verspreiden en getuigen zoekt
die mevrouw Kunze op haar werk zwart kunnen maken, enz. De Stasimedewerkers
(aan hun taalgebruik te zien vaak eenvoudige mensen) noemen in hun aantekeningen
overigens man en paard, waarbij ze tegelijk aangeven hoe men alles binnen de
ideologische perken moet houden.
Het moet voor de mens Kunze een bizarre en vervreemdende ervaring geweest
zijn, zijn eigen Stasidossier te lezen. Voor de dichter Kunze was het in ieder geval
een frustrerende kwelling: ‘Gedurende duizenden bladzijden het Duits van de
Staatsveiligheidsdienst te moeten lezen, was een foltering’ (11). Literatuur kun je
het inderdaad niet noemen, zelfs al kun je er zinnen in lezen zoals ‘De gedichten van
K. zijn in de DDR nauwelijks bekend...’ (15). Wist de man die deze zin schreef wel
hoe groot de gelijkenis van het Stasi-apparaat met de wereld in de romans van Kafka
is?
Peter Meuke

Kunst
Merz, Kurt Schwitters, Editions Gérard Lebovici, Parijs, 1990, 406 pp.,
FF. 300.
Zoals Kurt Schwitters kort voor zijn dood tegenover zijn vriend en artistiek kompaan
Raoul Haussman bekende, was hij een dadaïst tegen wil en dank; eigenlijk was hij
merz. Herhaalde malen uit Berlijn verstoten door de dadaïsten vooral door hun
voorman Huelsenbeck, was Kurt Schwitters, dadaïst uit Hannover, gedwongen zijn
eigen beweging te creëren. Hij doopte deze met de naam merz, een term die hij was
tegengekomen in een van zijn eigen collages, waarschijnlijk als middelste lettergreep
van de naam Kommerzbank. Merz verwijst zowel naar Schwitters' kunstcreatie als
naar zijn eigenzinnige interpretatie van het dadaïsme, waarin zijn nauwe contacten
met het constructivisme en vooral met Theo van Doesburg, eveneens door
Huelsenbeck verstoten, duidelijk voelbaar zijn.
Als goede dadaïst hield Schwitters geen halt voor de institutionele grenzen tussen
de kunsten. Merz speelde zich zowel af op het vlak van de poëzie, de vertelkunst en
het theater als op dat van de schilderkunst, de typografie of de beeldhouwkunst. De
wereld en het dagelijkse leven vormden een open, onbegrensd terrein voor Schwitters'
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‘merziaanse’ manipulatie. In de in deze bloemlezing verzamelde geschriften laat zijn
opmerkelijke gevoeligheid voor de merz-kant van de werkelijkheid, de taal en de
objecten, zich duidelijk voelen. Zowel in de theoretische opstellen over beeldende
kunst, theater, schilderkust of muziek, als in zijn gedichten - zoals zijn beroemde,
hilarische Anna Blume of in zijn avantgardistische klankgedicht Ursonate - zijn
plastische werk, zijn collages en zijn beroemde Merzbau komen voordurend de
vitaliteit, humor en frisheid naar voren die hem tot een van de belangrijkste
kunstenaars van de heroïsche avant-garde maakten.
Met haar evenwichtige, representatieve selectie staat deze bloemlezing garant voor
groot leesplezier. Naast de geschriften van Schwitters zijn bovendien diverse
getuigenissen opgenomen van kunstenaars en anderen die hem persoonlijk hebben
gekend, zoals Tzara, Richter, Arp en Moholy-Nagy. Als extra toegift bevat het boek
bovendien een mini-cd met de oorspronkelijke opname van de Ursonate, voorgedragen
door de auteur zelf. Als we bedenken dat de poëzie voor hem slechts bestond uit
typografie en loutere klank, dan vormt het beluisteren van zijn eigen interpretatie
van zijn meest beroemde gedicht een bijzondere kennismaking met de auteur en dit
aspect van zijn poëtische werk. Zonder deze akoestische hulp blijft de tekst immers
gemakkelijk gesloten achter een verwarrende typografie van lettergrepen, raad-
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selachtig verstrooid over de pagina's van Schwitters literaire nalatenschap.
Charo Crego
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